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Samenvatting 
Samen staan we voor een grote en complexe uitdaging: het realiseren van een duurzame en humane 

wereld met een wereldbevolking die groeit en momenteel meer verbruikt dan de aarde kan bieden. Deze 

uitdagingen zijn eind 2015 door alle landen van de Verenigde Naties vastgelegd in de Sustainable 

Development Goals (SDGs). Wereldwijd worden door zowel overheden als het bedrijfsleven, 

maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen acties in gang gezet om deze ambitieuze doelen te 

realiseren.  

 

Startpunt voor dit rapport is dat de Sustainable Development Goals niet enkel urgent zijn voor het 

bouwen van een duurzame wereld, maar ook economische kansen bieden. Onderzoek van de 

Business & Sustainable Development Commission toont aan dat duurzame bedrijfsmodellen, gericht op 

de SDGs, kunnen resulteren in kansen ter waarde van tenminste $12 duizend miljard tot aan 20301.  

 

Deze publicatie is een eerste verkenning van de economische kansen van wereldwijde maatschappelijke 

uitdagingen, zoals verwoord in de Sustainable Development Goals, voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

De publicatie is geschreven in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, met als doelstelling 

het Nederlandse bedrijfsleven verder te ondersteunen in hun duurzaamheidsagenda’s. Tevens is het doel 

om een handelingsperspectief te bieden bij de implementatie van de Sustainable Development Goals.  

 

Om de economische kansen inzichtelijk te maken zijn voor dit onderzoek een zestal investeringsclusters 

gedefinieerd, waarin duurzaamheid en financieel rendement voor het Nederlandse bedrijfsleven het 

uitgangspunt was. De mogelijkheden binnen deze clusters zijn geëvalueerd voor twintig landen. Hierbij is 

specifiek gekeken naar landen waar Nederland economisch sterk gepositioneerd is. Deze publicatie is 

gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Bij het identificeren van de economische kansen hebben de hoofden 

van de economische afdelingen van de ambassades (HEA’s) een leidende rol gespeeld. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er volop kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven gerelateerd aan de 

Sustainable Development Goals. Thema’s die belangrijk zijn voor het behalen van de SDGs, zoals: 

landbouw, water, gezondheidszorg, duurzaam transport en energie, sluiten nauw aan bij de sterktes van 

het Nederlandse bedrijfsleven en het topsectoren beleid. De informatiepagina’s per land en per 

investeringscluster, waar voor het Nederlands bedrijfsleven groot economisch groeipotentieel ligt, 

illustreren deze kansen. De vele voorbeelden van duurzame business cases zoals van elektrisch vervoer, 

duurzame kassenbouw, 3D printen, e-health, watermanagement etc. bieden verdere inspiratie. Dit 

rapport is hiermee een inspiratiebron voor Nederlandse bedrijven om de kansen verder te onderzoeken. 

 
  

                                                        
1 Business & Sustainable Development Commission  (2017)  – Better Business Better World 
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Op basis van de gesprekken met de ambassades zijn een aantal aanbevelingen voor de overheid 

geformuleerd. De belangrijkste zijn: 

• Het is voor de overheid aan te bevelen om bedrijven actiever te mobiliseren om in te spelen op de 

SDGs. Het opstellen van een gezamenlijk actieplan, bijvoorbeeld met de topsectoren kan hiervoor een 

startpunt zijn. Kennisoverdracht en het delen van good practices met het bedrijfsleven zijn hierbij 

cruciaal. 

• Om de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven inzichtelijker te maken is het nodig om in te zetten 

op betere data. De gebruikte data in dit onderzoek was kwalitatief van aard en is niet structureel 

beschikbaar. Daarbij was informatie over private investeringsstromen maar mondjesmaat 

voorhanden. Met betere data, die structureel vernieuwd wordt, wordt het voor bedrijven makkelijker 

om investeringsbeslissingen te nemen over hoe zij wereldwijd business cases kunnen opbouwen 

rondom één of meerdere van de SDGs. 

• In de praktijk blijkt dat een aantal concurrerende landen structureel meer eigen middelen 

meebrengen, waardoor er een concurrentienadeel optreedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit 

speelt met name in opkomende landen zoals India en Brazilië, waar vanuit Nederland de stromen met 

ODA-gelden (Official Development Assistance) zijn afgebouwd. Concurrerende landen gebruiken nu 

bijvoorbeeld hun klimaatgelden om hun eigen duurzame energie- en watersector te bevoordelen. Het 

is aan te bevelen dit beter in kaart te brengen en waar mogelijk maatregelen te treffen die het ‘level 

playing field’ ten goede komen.  

• Uit dit onderzoek is gebleken dat het Nederlandse bedrijfsleven op vele vlakken al een grote bijdrage 

levert aan de implementatie van de SDGs. Het bepalen van de werkelijke impact die het bedrijfsleven 

heeft, viel buiten de scope van dit onderzoek. Het verdient aanbeveling, bijvoorbeeld voor de Holland 

Branding, om de impact beter inzichtelijk te maken.  
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1 Introductie: De Sustainable Development Goals en het 
economisch belang voor het Nederlandse bedrijfsleven 

Deze publicatie is een eerste verkenning van economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven die 

voortvloeien uit de Sustainable Development Goals. Hiermee wil het ministerie van Buitenlandse zaken 

het Nederlandse bedrijfsleven een handelingsperspectief bieden en ondersteunen in het identificeren 

van concrete economische kansen in een aantal geselecteerde landen. Dit rapport vormt een startpunt 

voor Nederlandse bedrijven om concrete kansen nader te onderzoeken en hier verdere stappen in te 

nemen. 

 

1.1 Sustainable Development Goals 

Eind 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) gelanceerd. Alle 193 leden van de VN 

tekenden in september 2015 voor het ambitieuze pakket aan doelstellingen (de SDGs) en hebben zich 

daarmee gecommitteerd aan doelen zoals een einde te maken aan armoede en honger, bescherming van 

mensenrechten, bevorderen gelijkheid tussen mannen en vrouwen en verminderen van milieuvervuiling. 

De SDGs zijn het nieuwe internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling in alle landen, dus 

ook voor westerse landen als Nederland. Landen worden opgeroepen om de SDGs te vertalen naar 

nationale doelstellingen en beleid.  

 

 

 

 

  

Dit onderzoek is een eerste verkenning van de economische kansen die voortvloeien uit wereldwijde 

maatschappelijke uitdagingen, zoals verwoord in de Sustainable Development Goals, voor het 

Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq5uuH1ZLVAhWQaVAKHU-yCHMQjRwIBw&url=http://www.sdgfund.org/universality-and-sdgs&psig=AFQjCNGE4UuqaZdbdiPGYtjCdCu0OMG4Pg&ust=1500461552528197
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De 17 Sustainable Development Goals 

 

Beëindig armoede overal en in al haar vormen 

 

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw 

 

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden 

 

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen 

 

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes 

 

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen 

 

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen 

 

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 

 

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer 

innovatie 

 

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug 

 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 

 

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

 

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden 

 

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen 

 

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, 

bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een 

halt toe 

 

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker 

toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open 

instellingen 

 

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame 

ontwikkeling 

 
  



 

Pagina 8 

 

1.2 De kansen voor het bedrijfsleven in het realiseren van de SDGs 
Op 16 januari 2017 hebben meer dan 35 CEO’s van wereldwijd opererende bedrijven en leiders van 

maatschappelijke organisaties van de ‘Business & Sustainable Development Commission’ bekend 

gemaakt dat duurzame bedrijfsmodellen inspelend op maatschappelijke uitdagingen kunnen resulteren 

in economische kansen met een geschatte waarde van $12 duizend miljard en 380 miljoen banen in 

20302.  

 

Bij het opnemen van externaliteiten (kosten van 

externe effecten zoals de uitstoot van 

broeikasgassen) wordt de waarde zelfs geschat op 

meer dan $1 biljoen per jaar. Het rapport van de 

Business & Sustainable Development Commission, 

“Better Business, Better world”, geeft aan dat de 

SDGs de private sector de kans bieden om nieuwe 

groeistrategieën te ontwikkelen en hiermee in te 

spelen op economische kansen én bij te dragen aan 

een duurzame samenleving.  

 

Het verzilveren van deze kansen kan worden bewerkstelligd wanneer zowel de publieke als private 

partijen (waaronder investeerders) de handen ineenslaan door gezamenlijk te investeren en te zoeken 

naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen. Verdieping, verbreding en integratie van 

de SDG agenda is nodig om belofte om te zetten in een werkelijke transformatie. Een transformatie die 

resulteert in een bedrijfsleven en kapitaalmarkten die handelen naar een ‘new normal’ of een nieuw 

‘sociaal contract’2. Ditzelfde perspectief heeft ook VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland ertoe 

gebracht om een gezamenlijke investeringscampagne te ontwikkelen: NL Next Level3. De campagne van 

NL Next Level is onderdeel van een brede investeringsagenda die ervoor moet zorgen dat Nederland tot 

de economische wereldtop blijft horen. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland geven aan dat de 

maatschappelijke uitdagingen van ons vragen dat we Nederland naar een volgend niveau moeten 

brengen. Dit geldt allereerst in eigen land, maar ze zien dat er ook kansen liggen om met onze kennis 

wereldwijd een bijdrage te leveren. 

1.3 Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven 
Nederland kenmerkt zich door zijn kennis en expertise op tal van gebieden zoals in de water en de tuin- 

en landbouw sector, maar ook in andere sectoren zijn we sterk.  

 

De kennis en expertise van het Nederlandse 

bedrijfsleven kan worden ingezet om bij te dragen 

aan de maatschappelijke uitdagingen waardoor 

naast een positieve bijdrage aan de 

maatschappelijke uitdagingen ook economisch 

voordeel kan worden behaald.  
  

                                                        
2 Business & Sustainable Development Commission  (2017)  – Better Business Better World  
3 http://www.nl-nextlevel.nl/over-nl-nextlevel/ 

Onderzoek van de Business & Sustainable 

Development Commission laat zien dat 

duurzame bedrijfsmodellen kunnen resulteren in 

kansen ter waarde van $12 duizend miljard aan 

2030. Het centraal zetten van de SDG 

doelstellingen in de economische wereld 

strategie, ontketent mogelijkheden tot groei en 

productiviteit door maatschappelijke behoefte 

en bedrijfsbehoefte te integreren. 

 

“All businesses, everywhere, can and should play a 

role in improving our world. This starts with 

integrity – doing business right.”  

 

Ban Ki-Moon tijdens de UN Global Compact Leaders 

Summit in New York, op 22 juni, 2016 

http://www.forbes.com/business/
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De toewijding van overheden en bedrijfsleven aan 

de SDGs en de urgentie van de wereldwijde 

uitdagingen, maakt de business case voor het 

inspelen op de SDGs nog sterker. Nederlandse 

frontrunners zoals Philips, DSM en Unilever – 

maar ook MKB bedrijven als Tony Chocolonely en 

Lamboo Mobile Medical, hebben de business case 

voor het investeren in maatschappelijke 

uitdagingen inmiddels benut en bieden een 

perspectief voor andere Nederlandse bedrijven.  

 

De pioniers bevestigen dat het inspelen op maatschappelijke uitdagingen ook belangrijke economische 

kansen biedt. Om deze kansen verder inzichtelijk te maken heeft EY in opdracht van, en in samenwerking 

met, het ministerie van Buitenlandse Zaken een verkennend onderzoek uitgevoerd. Deze publicatie is 

een eerste kwalitatieve aanzet om de economische kansen in beeld te brengen van de wereldwijde 

maatschappelijke uitdagingen (Sustainable Development Goals, SDGs) voor het Nederlandse 

bedrijfsleven.  

 

Voor dit onderzoek zijn voor twintig landen de 

economische kansen in beeld gebracht binnen zes 

investeringsclusters die verbonden zijn aan 

meerdere SDGs. De investeringsclusters zijn 

gedefinieerd op basis van Nederlandse expertise en 

globale trends zoals klimaatverandering, 

bevolkingsgroei, vergrijzing, verstedelijking. In 

hoofdstuk 2 Methodologie wordt de aanpak van het 

onderzoek nader uiteengezet. 

 

Dit onderzoek heeft niet als doelstelling om de absolute of relatieve mate waarin individuele 

investeringsclusters of landen bijdragen aan de SDGs te analyseren. Dit betreft een complex vraagstuk 

dat buiten de scope van dit onderzoek valt. Het maken van deze vertaalslag is van belang in het 

herdefiniëren en transformeren van markten. De vele concrete voorbeelden laten echter wel al 

ontegenzeggelijk zien dat het Nederlandse bedrijfsleven een positieve impact kan hebben en ook al 

heeft. 
  

“Er is geen business case voor aanhoudende 

armoede. Wij hebben een kans de deur te openen 

naar biljoenen dollars via nieuwe markten, 

investeringen en innovatie. Elk bedrijf zal profiteren 

van werken in een wereld die rechtvaardiger en 

veerkrachtiger is, als we de Sustainable 

Development Goals realiseren.”  
 
Paul Polman, Unilever 

"Als dingen in de wereld anders lopen dan je wilt, 

moet je iets doen. Misschien kun je maar kleine 

stapjes zetten en heb je een lange adem nodig. 

Maar wij laten zien dat het kan. Hopelijk inspireert 

dat.”  

 

Maurice Dekkers, Tony Chocolonely 
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Leeswijzer 

De onderzoeksmethode is beschreven in hoofdstuk 2. Hiernaast 

staan enkele onderdelen van de methodologie nader uitgewerkt 

in bijlage A, B, C en D. 

 

Op pagina’s 17 en 18 van hoofdstuk 3, vindt u het 

totaaloverzicht van geïdentificeerde economische kansen. 

Hiermee kunt u in één oogopslag zien welke landen voor uw 

sector kansrijk zijn.  

 

Er is gekeken naar de zes gedefinieerde investeringsclusters: 

1. Landbouwopbrengst 

2. Waterinfrastructuur, zuivering & recycling 

3. Gezondheidszorg (toegankelijkheid van) 

4. Duurzaam transport & infrastructuur 

5. Energie 

6. Duurzame productontwikkeling & proces optimalisatie. 

 

De resultaten, uitgewerkt per land en investeringscluster, staan 

nader toegelicht in paragraaf 3.1. Paragraaf 3.2 gaat specifiek 

in op kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in ontwikkelde 

landen, in paragraaf 3.3 zijn de kansen uiteengezet voor 

ontwikkelings- en transitielanden. 

 

De informatiepagina’s, van alle grote economische kansen, kunt 

u in hoofdstuk 5 vinden. Hierin vindt u meer gedetailleerde 

informatie over de landen en investeringsclusters waarin een 

groot economisch groeipotentieel is geïdentificeerd. Deze 

informatiepagina’s zijn opgesteld om kansen in de juiste context 

te kunnen plaatsen en het handelsperspectief voor bedrijfsleven 

te concretiseren. 
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2 Methodologie onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt de methodologie uitgewerkt op basis waarvan de economische kansen voor het 

Nederlandse bedrijfsleven, die voortvloeien uit de Sustainable Development Goals, zijn bepaald. Voor 

nadere details wordt verwezen naar bijlage A, B, C en D. 

2.1 Selectie van investeringsclusters 
De SDGs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn deels overlappend. Investeringen ten behoeve 

van één maatschappelijk doel hebben ook effecten op andere maatschappelijke doelen. Om deze reden 

zijn zogenaamde ‘investeringsclusters’ gedefinieerd die verbonden zijn aan meerdere SDGs en die 

herkenbaar zijn voor clusters van het Nederlandse bedrijfsleven. In dit onderzoek zijn zes 

investeringsclusters geselecteerd op basis van onderstaande aspecten. 

 

• Aanwezige kennis en expertise in Nederland. 

Dit is in kaart gebracht door middel van: 

• Een analyse van de topsectoren. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven 

en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, 

onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, 

human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken. 

• Recente innovaties die hebben plaatsgevonden binnen het MKB. Hierbij is gekeken naar  

Nationale iconen finalisten 2016, Innovatie MKB top 100 en 100 snelste groeiers van de  

FD Gazellen. 

• Geschatte omvang van de betreffende sectoren op basis van cijfers van Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (Bron: RVO; Bouwstenen van Bedrijvenbeleid, maart 2016). 

• Globale langdurige trends.  

• Deze zijn ingeschat op basis van marktrapporten zoals het World Economic Forum (2016) The 

Global Risk Report 2016, 11th edition en het EY (2015) – Megatrends report 2015.  

• Inschatting van de grootte van de investeringsbehoefte van een clusters.  

• Deze inschatting is enerzijds gedaan op basis van de geïdentificeerde globale trends en 

anderzijds op basis van de onderzoeksrapporten In Challenge lies Opportunities (UBS, 2015) en 

Investment Needs to Achieve the Sustainable Development Goals (SDSN, 2015). 

 

De gedefinieerde investeringsclusters betreffen Landbouwopbrengst, Waterinfrastructuur,  

zuivering & recycling, Gezondheidszorg (toegankelijkheid van), Duurzaam transport & infrastructuur, 

energie (Opwekking en opslag duurzame energie) en Duurzame productontwikkeling & 

procesoptimalisatie. In tabel 1 wordt getoond aan welke verschillende SDGs de investeringsclusters 

kunnen bijdragen. In Bijlage C staat een toelichting op de zes geïdentificeerde investeringsclusters.  
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Investeringsclusters gerelateerd aan de SDG’s 

Landbouwopbrengst 

    

 

Waterinfrastructuur, 

zuivering & recycling 

     

Gezondheidszorg 

(toegankelijkheid van) 

  

   

Duurzaam transport & 

infrastructuur 

     

Energie (opwekking & 

opslag duurzame energie 

   

  

Duurzame 

productontwikkeling & 

procesoptimalisatie 

     

Tabel 1: Overzicht van de gedefinieerde investeringsclusters. Voor een toelichting zie bijlage B.  

2.2 Inschatting van een economische kans 
Om de grootte van een economische kans4 in te kunnen schatten is per land en per investeringscluster 

naar een zestal criteria gekeken. Dit betreffen: publieke en private toezeggingen,  

subsidies & ondersteuningspunten, “ease of doing business”- score, “favourable business partner” en de 

aanwezigheid van bottlenecks in het algemeen en/of specifiek voor een bepaald cluster.  
  

                                                        
4 In dit onderzoek is de volgende definitie gehanteerd voor ‘economische kans’: economisch groeipotentieel op de korte- en 

middellange termijn. 
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In tabel 2 is een omschrijving gegeven per criterium. 

 

Criterium Scope 

Publieke en private toezeggingen  Heeft de lokale overheid toezeggingen gedaan binnen het cluster en is 

hiervoor een concreet plan en/of beleid geschreven of is er expliciet een 

budget voor apart gehouden? Zijn er binnen dit cluster concrete 

toezeggingen gedaan vanuit de private sector?
5
 

Business partner Is Nederland een “favourable business partner”? Op basis van het oordeel 

van hoofden van de economische afdelingen (de HEA’s) van de ambassade 

is gekeken of Nederlandse bedrijven in de verschillende sectoren worden 

gezien als business partner waar graag zaken mee wordt gedaan. 

Bottlenecks — algemeen Zijn er bottlenecks die het investeringsklimaat in het desbetreffende land 

(of sector), op basis van een recent event, beïnvloeden? 

Bottlenecks — cluster specifiek Zijn er specifieke bottlenecks (voor Nederlandse bedrijven) ten aanzien van 

investeringen in het respectievelijke cluster? 

Subsidies/Ondersteuningspunten Zijn er subsidieregelingen en/of ondersteuningspunten aanwezig?  

Ease of doing business Scoort het land in het bovenste kwartiel van de ease of doing business 

ranking (top 48)? De “ease of doing business score” is gebaseerd op een 

benchmark van de Wereldbank. De benchmark rangschikt economieën op 

hun gemak van zakendoen op tien kern indicatoren. Een hoger gemak van 

zakendoen betekent dat de regelgeving in een hogere mate bevorderlijk is 

voor de start en de exploitatie van een plaatselijke onderneming
6
. In bijlage 

D is een overzicht opgenomen van alle scores voor de geselecteerde 

landen. 

 

Tabel 2: Methodiek inschatting grootte van economische kans. Voor een nadere toelichting zie bijlage A. 
 

Voor alle criteria is een score toegekend en op basis van de totaalscore is bepaald of de kans voor de 

verschillende investeringsclusters in het betreffende land uiteindelijk groot, medium of klein is. In 

bijlage A wordt een uitgebreidere toelichting gegeven op de methodiek en is in een voorbeeld uitgewerkt 

van hoe de economische kansen zijn bepaald. 

2.3 Selectie van deelnemende landen 
Voor de selectie van de landen is gekeken naar een aantal kwalitatieve criteria: 

• Economisch potentieel voor Nederlandse bedrijven in de betreffende landen op basis van het 

economisch kader van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

• Goede politieke relatie en economische betrekkingen met Nederland en/of een ontwikkelingsrelatie 

met Nederland.  

                                                        
5 Tijdens het onderzoek is gebleken dat er slechts beperkt toegang was tot informatie over private toezeggingen. Daarom is in 

dit onderzoek hoofdzakelijk gekeken naar publieke toezeggingen.  
6 http://www.doingbusiness.org/rankings 
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• Regionale spreiding van de geselecteerde landen. Met de regionale spreiding is beoogd te tonen dat 

er variatie zit in de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Mogelijkheden zijn sterk afhankelijk 

van de plaatselijke context. 

• Verdeling tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Beide typen landen zijn meegenomen in 

het onderzoek om de reden dat de SDGs op alle landen van de wereld zijn gericht. Een nadere 

toelichting over het onderscheid dat wordt gemaakt tussen ontwikkelingslanden, transitielanden en 

ontwikkelde landen, is te vinden in bijlage C. 

 

De selectie van de deelnemende landen betreft geen uitputtend overzicht van alle landen waar 

Nederlandse bedrijven economische kansen kunnen benutten. De definitieve selectie is, op basis van de 

aangedragen informatie, gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

 

 

  

Deelnemende landen: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Verenigde Staten, België China, Indonesië, India, Brazilië, Japan, Zuid-Afrika, 

Colombia, Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Bangladesh, Vietnam, Italië, Australië en Kenia. 

 

* Zuid-Korea was ook geselecteerd voor deelname maar kon in verband met werkdruk niet voldoende informatie leveren. 

Ontwikkelde landen Ontwikkelings- en transitielanden 
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2.4 Proces 
Om de verschillende economische kansen te kunnen bepalen en het handelingsperspectief in beeld te 

brengen voor Nederlandse bedrijven, is gebruik gemaakt van de kennis beschikbaar bij de Nederlandse 

Ambassades in de twintig geselecteerde landen. De hoofden van de economische afdelingen (de HEA’s) 

zijn geïnterviewd omdat zij kennis hebben van de lokale markt, en tevens de specifieke marktvragen en 

ontwikkelingen kennen. Daarnaast zijn de HEA’s vaak ook op de hoogte van de relaties met Nederlandse 

bedrijven binnen een specifiek investeringscluster. Op basis van hun kennis zijn de investeringsclusters 

geplaats in de context van het land en is het mogelijk economisch groeipotentieel bepaald en uitgewerkt.  

 

De verkregen informatie van de HEA’s is uitgewerkt in een kansentabel. Het economisch groeipotentieel 

en de onderliggende economische kansen met bijhorende informatiepagina’s, zijn na uitwerking 

gevalideerd door de HEA’s.  

 

Naast de informatie vanuit de HEA’s, heeft EY waar mogelijk en eenvoudig beschikbaar ook informatie 

opgevraagd vanuit het wereldwijde EY netwerk. Deze input is gebruikt om de informatiepagina’s van 

landen met investeringsclusters met groot economisch groeipotentieel verder te verdiepen of uit te 

breiden. 

 

Voor het onderzoek heeft EY ook het adviesbureau C-Change betrokken. C-Change heeft specifieke 

kennis en expertise geleverd over de SDGs voor de opzet en uitwerking van het onderzoek.  

 

Tijdens het proces is ook een klankbordgroep, bestaande uit bedrijven betrokken. De methodiek en doel 

van het onderzoek zijn voorgelegd aan de klankbordgroep. Belangrijk aandachtspunt voor de 

klankbordgroep was om te kijken hoe dit rapport zo relevant mogelijk gemaakt kon worden voor het 

bedrijfsleven. Op advies van de klankbordgroep is daarom zoveel mogelijk gewerkt met voorbeelden uit 

het MKB. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Nederlandse afdeling van UN Global 

Compact, Heineken, VNO-NCW, FMO en PGGM.  
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3 Resultaten 
Uit het onderzoek komt naar voren dat er volop kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven bij de 

implementatie van de SDGs. Deze kansen manifesteren zich vooral binnen vier van de zes gedefinieerde 

investeringsclusters: ‘Landbouwopbrengst, Waterinfrastructuur, zuivering & recycling, Gezondheidszorg 

en Duurzaam transport & infrastructuur’. Op het gebied van landbouw, water, zorg, 

mobiliteitsvraagstukken en infrastructurele inrichting is Nederland internationaal gerenommeerd en 

hebben Nederlandse bedrijven de wereld wat te bieden. Om ook binnen het investeringscluster Energie 

de kansen te benutten die wereldwijd aanwezig zijn, zullen er stappen gemaakt moeten worden. Zowel in 

de promotie en ontwikkeling van Nederlandse expertise met betrekking tot duurzame energieopwekking 

(wind, zon, water en geothermie) als in het matchen van het Nederlandse aanbod aan de internationale 

vraag. Binnen het investeringscluster ‘Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie’ zijn er wel 

kansen, maar deze worden meestal nog niet als groot geclassificeerd. Ontwikkelingen binnen dit cluster 

staan nog veelal in de kinderschoenen en de marktvraag is nog niet duidelijk ingekaderd.  

 

In dit hoofdstuk wordt op twee niveaus inzicht gegeven in de resultaten van het onderzoek. In 

paragraaf 3.1 wordt een beknopte overkoepelende analyse gepresenteerd van alle kansen. In de 

paragrafen 3.2 en 3.3 wordt vervolgens een toelichting gegeven van het groeipotentieel per 

investeringscluster, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ontwikkelde landen en ontwikkelings- en 

transitielanden.  

3.1 Overzicht van de economische kansen  
In tabel 3 en 4 is een overzicht opgenomen van het economisch groeipotentieel op de korte en 

middellange termijn in de zes gedefinieerde investeringsclusters. Tabel 3 geeft het overzicht ten aanzien 

van de tien ontwikkelde landen. Tabel 4 geeft het overzicht ten aanzien van de negen ontwikkelings- en 

transitielanden7. Omdat het benutten van kansen in ontwikkelde landen versus ontwikkelings- en 

transitielanden een andere aanpak vereist (zie bijlage C), en beide typen landen kampen met andere 

uitdagingen en vraagstukken, is ervoor gekozen om de resultaten separaat te presenteren.  

 

Ter illustratie is per land, voor ieder investeringscluster waarbij groot economisch groeipotentieel is 

voorspeld, een informatiepagina uitgewerkt. Op deze informatiepagina’s staat een compacte toelichting 

over de marktontwikkeling, publieke toezeggingen & investeringen, wet & regelgeving, 

ondersteuningspunten & subsidieregelingen en uitdagingen. Ter inspiratie bevatten de 

informatiepagina’s tevens voorbeelden van Nederlandse ondernemers die duurzame business cases 

hebben opgezet of aan het opzetten zijn.  

 
  

                                                        
7 In totaal hebben uiteindelijk maar 19 i.p.v. 20 landen deelgenomen. Zuid-Korea was ook geselecteerd voor deelname maar kon 

in verband met werkdruk niet voldoende informatie leveren. 
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Economisch groeipotentieel per investeringscluster per land (ontwikkelde landen) 
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Landbouwopbrengst           

Waterinfrastructuur,  
zuivering & recycling 

           

Gezondheidszorg  
(toegankelijkheid van) 

          

Duurzaam transport & 
infrastructuur 

          

Energie  
(opwekking & opslag 
van duurzame energie) 

          

Duurzame 
productontwikkeling & 
procesoptimalisatie 

          

 

Tabel 3: Ontwikkelde landen: Overzicht economisch groeipotentieel per investeringscluster per land.  

Het economisch groeipotentieel is voor de landen afzonderlijk bepaald op basis van de criteria zoals beschreven in 

paragraaf 2.2 “Inschatting van een economische kans” en bijlage B. Gezien de verschillen in de marktomvang tussen 

de verschillende landen zijn kansen met een groot economisch groeipotentieel niet direct met elkaar te vergelijken. 

Een grote kans voor Australië is bijvoorbeeld niet te vergelijken met een grote kans in hetzelfde investeringscluster 

voor België. 

* Opmerking bij de Verenigde Staten: door de onzekerheid die is ontstaan als gevolg van de Trump-regering, is het 

momenteel moeilijk om een goede inschatting te maken van de economische kansen binnen de gedefinieerde 

investeringsclusters. De hier geïdentificeerde kansen met een groot economisch groeipotentieel zijn, ondanks deze 

onzekerheid, duidelijk naar voren gekomen. Het is echter aannemelijk dat, gezien de omvang en diversiteit van de 

Verenigde Staten er binnen alle investeringsclusters in één of meerdere staten wel grote kansen te vinden zijn.  

Groot economisch 

groeipotentieel op korte- 
middellange termijn 

Medium economisch 
groeipotentieel op korte- 

middellange termijn 

Klein economisch 
groeipotentieel op korte- 

middellange termijn 
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Economisch groeipotentieel per investeringscluster per land (ontwikkelings- en transitie landen) 
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Tabel 4: Ontwikkelde landen: Overzicht economisch groeipotentieel per investeringscluster per land.  

Het economisch groeipotentieel is voor de landen afzonderlijk bepaald op basis van de criteria zoals beschreven in 

paragraaf 2.2 Inschatting van een economische kans en bijlage B. Gezien de verschillen in de marktomvang tussen de 

verschillende landen zijn kansen met een groot economisch groeipotentieel niet direct met elkaar te vergelijken. Een 

grote kans voor China is bijvoorbeeld niet te vergelijken met een grote kans in hetzelfde investeringscluster voor 

Kenia. 

 

Kijkend naar de zes investeringsclusters blijkt het overgrote deel van het economisch groeipotentieel 

zich te manifesteren in vier van de zes investeringsclusters. Maar liefst 40 van de 43 kansen met groot 

economisch groeipotentieel vallen binnen deze vier clusters. Landbouwopbrengst (12 landen met groot 

economisch groeipotentieel), Waterinfrastructuur, zuivering en recycling (8 landen met groot 

economisch groeipotentieel), Gezondheidszorg (9 landen met groot economisch groeipotentieel) en 

Duurzaam transport & infrastructuur (11 landen met groot economisch groeipotentieel). Voor de 

investeringsclusters Energie en Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie zijn vooral 

kansen met een medium en klein groeipotentieel op de korte-middellange termijn geïdentificeerd.    

Groot economisch 
groeipotentieel op korte- 
middellange termijn 

Medium economisch 
groeipotentieel op korte- 
middellange termijn 

Klein economisch 

groeipotentieel op korte- 
middellange termijn 
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Het is niet verbazingwekkend dat veel grote kansen worden gezien gerelateerd aan de clusters 

Landbouwopbrengst en Waterinfrastructuur, zuivering en recycling. Nederland staat wereldwijd 

bekend om zijn kennis binnen deze sectoren en heeft een sterke internationale positie met de drie 

topsectoren: Agri&Food, Tuinbouw en Water. Ook binnen het cluster Gezondheidszorg heeft Nederland 

een sterke positie, het Nederlandse zorgsysteem functioneert goed en wordt erkend om de 

toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Hier vloeien ook internationaal kansen uit voort. De grote 

hoeveelheid kansen binnen het cluster Duurzaam transport & infrastructuur heeft Nederland te danken 

aan haar erkende expertise omtrent complexe intra-stedelijke inrichting (o.a. smart city concepten) en 

expertise omtrent optimalisatie en verduurzaming van logistiek en transport (o.a. elektrisch rijden
8
).  

 

Opmerkelijk is dat slechts in één land een kans met groot groeipotentieel is geïdentificeerd voor 

Nederlandse bedrijven binnen het cluster Energie. De transitie naar het gebruik van duurzame energie 

(wind, zon, water en geothermie) is de komende jaren van groot belang door de wereldwijde 

klimaatopgave en staat bij de meeste landen hoog op de agenda. Overheden, vooral uit ontwikkelde en 

transitielanden, zijn bereid om flinke investeringen te doen
9
. De Chinese overheid gaat bijvoorbeeld de 

komende vier jaar, €340 miljard investeren in duurzame energie. De oorzaak van dit relatief lagere 

groeipotentieel voor Nederlandse bedrijven, die het meest naar voren kwam bij de interviews met de 

hoofden van de economische afdelingen, is dat Nederland internationaal over de volle breedte van de 

duurzame energiesector minder prominent bekend staat dan landen als Duitsland en Denemarken. Voor 

specifieke nichemarkten uit de sector zijn er echter weldegelijk kansen. Voor bijvoorbeeld wind op zee 

zijn activiteiten in Europa erg kansrijk vanwege de recente grote kostendalingen. Nederlandse bedrijven 

zijn in bepaalde onderdelen van de waardeketen goed gepositioneerd om hier succesvol in te blijven. 

Buiten Europa zijn er voor wind op zee ook meerdere kansen geïdentificeerd, maar deze zijn momenteel 

nog in een vroeg stadium. 

 

Binnen het cluster Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie is in slechts twee landen een 

kans met groot groeipotentieel geïdentificeerd. Publieke en private partijen zijn hier wel mee bezig, 

maar de aanpak is gefragmenteerd en zodoende is het aanwijzen van specifieke grote kansen lastig 

gebleken. Dit komt enerzijds door de samenstelling van het cluster. In tegenstelling tot de andere  

vijf investeringsclusters
10, is er geen Nederlandse Topsector die geheel aansluit bij de invulling van dit 

cluster. Zodoende is dit cluster minder herkenbaar voor de hoofden van de economische afdelingen van 

de ambassades. De invulling van dit cluster is tevens breed geformuleerd, naast verduurzaming van 

industriële processen wordt ook ingegaan op verduurzaming van producten en processen in bredere zin. 

Dit kan in overlap resulteren met andere clusters en hierdoor is het lastiger gebleken om specifieke 

kansen binnen dit cluster uit te lichten.  
  

                                                        
8 Uit het Global EV Outlook rapport, gepubliceerd in juni 2017 door het internationaal energieagentschap IEA, is naar voren 

gekomen dat Nederland wereldwijd op de tweede plaats staat wat betreft het aandeel elektrische auto’s op de totale 

automarkt. Dit bevestigd de erkende positie van Nederland op het gebied van elektrisch rijden (IEA (2017) Global EV Outlook). 
9 IEA (2016) World Energy Investment 2016. 
10 Landbouwopbrengst = Topsector Agri&food & Topsector Tuinbouw;  Waterinfrastructuur, zuivering & recycling = Topsector 

Water; Gezondheidszorg (toegankelijkheid van) = Topsector Life Sciences; Duurzaam transport & infrastructuur = Topsector 

Logistiek; Energie (Opwekking en opslag duurzame energie) = Topsector Energie. 



 

Pagina 20 

 

Anderzijds is ook een andere reden aan te wijzen voor het ontbreken van veel grote kansen. Er is naar 

voren gekomen dat duurzame productontwikkeling nog in een beginfase is. De vraag naar dergelijke 

producten is vaak nog kleinschalig, omdat duurzamere producten veelal ook nog duurder zijn. Ook op 

het gebied van circulaire economie kwamen op de korte termijn vooralsnog niet veel concrete kansen 

met groot groeipotentieel naar voren. Ondanks dat het moeilijk is gebleken kansen te concretiseren is de 

inschatting dat door steeds strenger wordende internationale regelgeving zoals de EU ecodesign 

richtlijn, strengere normen voor productontwikkeling en uitstootnormen, de vraag naar circulaire 

producten en diensten snel kan toenemen. Het PBL heeft met het rapport Vergroenen en Verdienen 

reeds in 2013 beargumenteerd dat het Nederlandse bedrijfsleven hier goed voor is gepositioneerd
11

. 

Gezien het innovatievermogen en de sterke ICT-positie van Nederland lijkt dit nog steeds het geval. 

 

Overkoepelend is het ook opmerkelijk dat er voor Italië en Bangladesh geen kansen met groot 

economisch groeipotentieel geïdentificeerd zijn. Politieke onrust, oplopende overheidstekorten en de 

mogelijkheid die de overheid heeft om het payback-mechanisme te gebruiken, zorgen in Italië voor een 

relatief onaantrekkelijk investeringsklimaat. Hierdoor is het geïdentificeerde groeipotentieel in alle zes 

de investeringsclusters medium of klein. In Bangladesh wordt geen groot economisch groeipotentieel 

gezien door het ontbreken van een goed functionerende infrastructuur en de beperkte financiële 

middelen van de private en publieke sector.  

 

Tot slot is het belangrijk om te benoemen dat de kansen voor de Verenigde Staten met een zekere mate 

van onzekerheid zijn ingeschat. Als gevolg van de onzekerheid die de Trump-regering met zich 

meebrengt is het momenteel moeilijk om een goede inschatting te maken van de economische kansen 

binnen de gedefinieerde investeringsclusters. Gezien de omvang en diversiteit van de Verenigde Staten 

zijn er naar alle waarschijnlijkheid binnen alle investeringsclusters in één of meerdere staten grote 

economische kansen. Op landniveau zijn deze nu echter lastiger te identificeren. De gedurende dit 

onderzoek geïdentificeerde kansen met groot economisch groeipotentieel zijn op staatsniveau, waarbij 

de kansen in California het meest prominent lijken. Omdat we geen volledig onderzoek op staatsniveau 

hebben uitgevoerd zullen de weergegeven kansen niet volledig zijn.  
  

                                                        
11 PBL (2013), Vergroenen en verdienen; op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie  
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3.2 De kansen in ontwikkelde landen 
Voor de ontwikkelde landen liggen de meeste kansen met groot economisch groeipotentieel op het 

gebied van Duurzame transport & infrastructuur’. Voor maar liefst acht van de tien deelnemende 

ontwikkelde landen zijn hier grote kansen geïdentificeerd. Hierna manifesteren de meeste kansen zich 

binnen het cluster Gezondheidszorg en Landbouwopbrengst. 

 

 

3.2.1 Landbouwopbrengst 

In de landen Duitsland, Frankrijk, Australië, Japan en Canada is een kans met groot economisch 

groeipotentieel geïdentificeerd binnen het cluster Landbouwopbrengst. Nederland is een 

vooruitstrevend land op het gebied van landbouw en kan met innovatieve concepten en technologieën 

inspelen op de vraag naar verduurzaming en het optimaal benutten van de landbouwgrond. Kansen voor 

optimalisatie kunnen verwant zijn aan digitalisering (software), zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Maar 

kansen zijn ook nog veelal vindbaar rondom de opbouw van moderne grootschalige kassen (hardware), 

zoals in Japan. In het algemeen is er veel vraag naar de expertise op het gebied van duurzame, maar 

ook klimaatslimme, kas- en tuinbouw (bijvoorbeeld in Frankrijk en Australië). Tot slot zijn ook in de keten 

kansen geïdentificeerd voor Nederlandse bedrijven. In Canada is er bijvoorbeeld behoefte aan expertise 

in het opzetten van een gekoelde keten om te zorgen dat landbouwproducten in goede staat aankomen 

op de plek van bestemming. Ondanks de sterke positie van Nederland op het gebied van landbouw is er 

niet voor alle onderzochte landen, een kans met groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd. 

Veelal heeft dit te maken met verzadiging van de markt, concurrentie en een gebrek aan focus op 

duurzaamheid van landbouw. 
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Philips verduurzaamt kassenbouw met LED-verlichting in het Verenigd Koninkrijk 

Philips Horti LED Solutions biedt technologische hoogstaande LED-verlichting voor in de kassenbouw. 

De toepassing van LED-verlichting in kassen heeft een aantal voordelen. Allereerst is LED-verlichting 

erg energie-efficiënt. LED-verlichting levert een energiebesparing op van 40 tot 90% vergeleken met 

traditionele manier van kasverlichting. Naast energiebesparing levert LED-verlichting ook andere 

voordelen op. Zo hebben LED-lampen een lagere temperatuur dan de traditionele lampen, waardoor 

ze dichter bij de plant geplaatst kunnen worden en de planten zo aan een uniformere hoeveelheid licht 

bloot worden gesteld. In het Verenigd Koninkrijk werkt Philips samen met CambridgeHOK om 

oplossingen te bieden voor individuele ondernemingen. Philips is actief in meerdere projecten, 

variërend van grote kascomplexen tot city farms. 

* Voor het Verenigd Koninkrijk is een kans met klein groeipotentieel geïdentificeerd. Het voorbeeld laat zien dat ondanks dat 

de kans minder uitgesproken is, er wel mogelijkheden zijn. 

3.2.2 Waterinfrastructuur, zuivering en recycling 

Voor het investeringscluster Waterinfrastructuur, zuivering en recycling zijn in drie ontwikkelde landen 

kansen geïdentificeerd waarbij groot groeipotentieel wordt verwacht: Verenigd Koninkrijk, 

Verenigde Staten en Canada. De kansen voor het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS) 

hebben betrekking op het bedenken van innovatieve oplossingen voor overstromingsbeheer. Beide 

landen kampen met de risico’s van een stijgende zeespiegel en steeds extremere weersomstandigheden. 

Ondanks dat het investeringsklimaat in beide landen door de Brexit en Trump’s ‘America first’-agenda, 

negatief wordt beïnvloed, is de verwachting dat er nog steeds vraag is naar Nederlandse expertise. De 

VS heeft ook grote andere uitdagingen op het gebied van water, zoals de verwerking van afvalwater en 

waterschaarste, waar Nederlandse bedrijven op in kunnen spelen. Kansen in Canada manifesteren zich 

met name rondom waterzuivering en in de voorziening van hernieuwbare waterbronnen. 

 

Arcadis speelt in op de behoefte van de Verenigde Staten 

Arcadis is een in de VS gewaardeerd advies en ingenieursbureau op het gebied van water. In de 

afgelopen twee jaar is Arcadis betrokken geweest bij de aanleg van een waterrecyclinginstallatie in 

Texas en dijkonderhoud in California. Maar ook verder terug in de tijd is Arcadis veel betrokken 

geweest bij water gerelateerde projecten. In Washington heeft Arcadis assistentie verleend bij de 

realisatie van een investeringsprogramma met een totale waarde van $ 1.6 miljard ter verbetering van 

de rioleringssystemen. Tevens heeft Arcadis in Washington het projectmanagement verzorgd van een 

investeringsprogramma van $400 miljoen voor biosolids (afvalslib) bij de Blue Plains 

afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

 

Gekeken naar de status van Nederland als waterland met een actieve topsector Water, is het eigenlijk 

opvallend dat maar voor drie van de tien ontwikkelde landen een kans met groot economisch 

groeipotentieel is geïdentificeerd. Nederland wordt wel als interessante partner gezien, echter komt ook 

vaak naar voren dat lokale kennis ondertussen ver ontwikkeld is en Nederland niet meer expliciet 

‘voorloopt’ op dit gebied. Japan heeft bijvoorbeeld zijn waterinfrastructuur nu zelf zeer goed onder 

controle. Jaren geleden hebben Nederlandse partijen hierbij ondersteund, maar sinds die tijd heeft 

Japan zijn eigen kennis op het gebied van waterinfrastructuur doorontwikkeld. Door het sluiten van 

partnerschappen en het aanbieden van complementaire kennis, kunnen nog steeds kansen worden 

gecreëerd. 
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3.2.3 Gezondheidszorg (toegankelijkheid van) 

Op het gebied van gezondheidszorg zijn er voor Duitsland, Verenigd Koninkrijk (VK), België, Japan, 

Verenigde Arabische Emiraten en Canada kansen met groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd. 

Een uitdaging waar al deze landen mee te maken hebben, is de toenemende vraag naar zorg en de hoge 

zorgkosten. De behoefte aan efficiëntie en kostenbesparing neemt steeds verder toe. Nederland kan met 

zijn expertise op het gebied van digitalisering in de zorg en e-health ondersteuning bieden. Kansen voor 

onder andere, Duitsland, Canada en VK manifesteren zich specifiek op dit gebied. Een andere uitdaging 

die tevens kansen biedt is de vergrijzing. De inrichting van de Nederlandse ouderenzorg en de 

zorgconcepten daaromheen staan internationaal in de belangstelling. Omdat Nederland zelf ook kampt 

met de vergrijzing zijn op dit gebied naast de export van middelen en expertise ook veel 

samenwerkingen mogelijk, bijvoorbeeld met België. 

 

Nederlandse startup Fysio24 finalist bij de interface health conferentie in Canada 

De app Fysio24, opgericht door Janno Barlage uit Oosterbeek, is gericht op sport, gezondheid en 

wellness. De e-health applicatie was één van de finalisten bij de The INTERFACE Health Challenge 

2016 in Vancouver. Fysio24 heeft de challenge uiteindelijk niet gewonnen maar de kansen in Canada 

zijn nu duidelijker en de eerste naamsbekendheid is verworven. Janno Barlage wil de app op korte 

termijn in Vancouver op de markt brengen. 

3.2.4 Duurzaam transport & infrastructuur 

Voor het cluster Duurzaam transport & infrastructuur is maar liefst in acht van de tien onderzochte 

landen een kans met groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd. Gekeken naar de kansen, kunnen 

deze ingedeeld worden in twee categorieën, enerzijds gaat het om elektrisch vervoer, zoals voor 

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Anderzijds gaat het om de 

ontwikkeling en implementatie van smart city concepten, zoals voor Australië, de Verenigde Arabische 

Emiraten en Canada. In België, waar ook een kans met groot economisch groeipotentieel is 

geïdentificeerd, zijn de kansen voor Nederlandse bedrijven erg breed. Naast kansen op het gebied van 

elektrisch transport en smart city ontwikkeling, zijn er in België kansen bij de ontwikkeling van 

infrastructuur voor alternatieve mobiliteit, zoals de aanleg van fietssnelwegen. 

 

Het verduurzamen van de transportsector staat bij veel overheden van ontwikkelde landen hoog op de 

agenda. De transportsector levert een groot aandeel van de totale CO2-uitstoot en aangezien de sector 

naar verwachting de komende jaren zal blijven groeien, is er urgentie om het transport verder te 

verduurzamen. Om deze verduurzaming te realiseren staat elektrisch transport in de belangstelling. 

Nederland is een koploper, wereldwijd staat Nederland op de tweede plaats (na Noorwegen) wat betreft 

het aandeel elektrische auto’s op de totale automarkt
12

, als gevolg hiervan ontstaan er kansen voor 

Nederlandse bedrijven. Nederlandse bedrijven kunnen inspelen op kansen in de advisering, maar kunnen 

ook producten leveren zoals bijvoorbeeld elektrische bussen en/of slimme laadinfrastructuur. 

 

De sterke verstedelijking en de behoefte om de duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid van steden 

te verbeteren vragen om een slimme aanpak en dit zorgt, vooral bij grote steden, voor een focus op 

smart cities. In de ontwikkeling van smart cities is vraag naar expertise en consultancy in onder andere 

masterplanning, intermodaal vervoer en intra-stedelijke ontwerpen. Nederlandse bedrijven kunnen 

ondersteunen om de gewenste transitie naar nieuwe stadsconcepten te realiseren. 
  

                                                        
12 IEA (2017) Global EV Outlook 
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Cleantron levert batterijen voor elektrische mobiliteit in Duitsland 

Cleantron uit Nieuw-Vennep, is een producent van cleantech batterijen op basis van lithiumchemie. 

Cleantron heeft haar batterijen onder andere gespecificeerd voor elektrische voertuigen zoals fietsen, 

scooters en lichte voertuigen. Cleantron speelt actief in op de Duitse markt en denkt mee over 

innovatieve oplossingen voor duurzaam vervoer. In de visie van Cleantron zijn elektrische auto's niet 

dé oplossing voor de toekomst van vervoer binnen de stad, daarom wordt vooral gericht op ander 

vervoer zoals elektrische bakfietsen en deelscooters.  

3.2.5 Energie (opwekking & opslag van duurzame energie) 

Binnen het cluster Energie is slechts in één land, Duitsland, een kans met een groot economisch 

groeipotentieel geïdentificeerd. De oorzaak hiervoor is, zoals eerder al benoemd, dat Nederland binnen 

dit cluster niet wordt beschouwd als een ‘favourable business partner’. Voor Duitsland is een grote kans 

geïdentificeerd, omdat we als buurlanden al intensief samenwerken op het gebied van energie. Onze 

energienetwerken zijn met elkaar verbonden en kunnen zo over- en ondercapaciteit van elkaar 

opvangen. Door deze al bestaande samenwerking, ontstaan er ook kansen om samen te verduurzamen. 

Deze kunnen niet alleen aangegrepen worden door de grote bekende spelers die al actief zijn op de 

Duitse markt (zoals bijvoorbeeld TenneT), maar ook door kleinere bedrijven. Ondersteunen in de aanleg 

van slimme netwerken tussen particuliere zonnepaneelbezitters of het introduceren van innovatieve 

manieren van duurzame energieopwekking zijn hier voorbeelden van. Op het gebied van Wind op Zee is 

Nederland, met de grote kostenreducties die de laatste jaren zijn gerealiseerd, één van de leiders in de 

wereld. Dit biedt bijvoorbeeld kansen in Noordwest-Europa, waar een duidelijke vraag is naar Wind op 

Zee (en wellicht ook in Japan en de Verenigde Staten). De reden dat dit niet meer uitgesproken naar 

voren is gekomen in dit rapport is dat Wind op Zee een heel specifieke niche is, die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van projecten. In België zijn bijvoorbeeld net de meeste concessies voor windparken op 

zee vergeven. Nederlandse spelers krijgen hierbij een hoofdrol. Een andere niche waar Nederland wel 

veel expertise heeft is die van de bio-energie.
13

 

 

Nederlandse partijen leveren goedkope wind op zee oplossingen in België 

In december 2016 is bekend gemaakt dat Shell samen met Eneco, Van Oord en Mitsubishi zo'n  

100 windmolens gaan bouwen en exploiteren voor Zeeland, dit doen ze tegen de laagste prijs ooit 

voor een offshore windmolenpark. De kostprijs van elektriciteit uit windturbines op zee is in Nederland 

de afgelopen jaren exponentieel gedaald van 17 cent per kilowattuur (park boven Terschelling) tot aan 

5,45 cent voor dit windpark voor Zeeland. De kostprijs van het laatst gebouwde park in België is met 

12,4 cent per kilowattuur meer dan twee keer zo duur. Door de exponentiële prijsdaling hebben 

Nederlandse partijen zich in positief daglicht geplaatst in België. Nederlandse spelers, zoals 

bijvoorbeeld TenneT, zullen een hoofdrol gaan vervullen bij de vergeven concessies met betrekking tot 

de windmolenparken in België. 

*  Voor België is een kans met medium groeipotentieel geïdentificeerd op korte- en middellange termijn omdat de concessies 

voor windparken op zee al zijn vergeven. 

3.2.6 Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie 

In Duitsland en België is een kans met groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd voor het cluster 

Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie. Nederland, Duitsland en België staan voor gelijke 

uitdagingen met betrekking tot het verduurzamen van de economie.  
  

                                                        
13 Meer informatie over Wind op Zee en Biobased economy is te vinden via: https://topsectorenergie.nl/ 
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Door het sluiten van partnerschappen kunnen kansen worden gecreëerd. De geïdentificeerde kansen 

binnen dit cluster hebben betrekking op de implementatie van circulaire economie, zowel voor Duitsland 

als voor België. In Duitsland worden binnen dit cluster hiernaast mogelijkheden gezien voor Nederlandse 

bedrijven op het gebied van digitalisering. In Duitsland wordt ICT wel al veelvuldig toegepast om 

processen te rationaliseren, maar Nederland onderscheidt zich door op basis van ICT nieuwe 

businessmodellen te ontwikkelen.  

 

3D beton printen in de Verenigde Arabische Emiraten  
Witteveen+Bos is als technisch adviseur betrokken bij de bouw van het eerste on-site geprinte  

3D gebouw in Dubai. De voordelen van 3D beton printen zijn, materiaal besparing, reductie van 

arbeidskrachten, minder CO2-uitstoot en een veiligere bouwplaats. Witteveen+Bos assisteert een 

Nederlands aannemer, Cybe, met de technische aspecten van het 3D printen en werkt hiervoor samen 

met de Technische Universiteit Eindhoven. Het gebouw is een show case voor de verdere ontwikkeling 

van 3D beton printen in Dubai. De overheid van Dubai heeft als doelstelling om in 2030, 25% van alle 

gebouwen te printen. 

* Voor de VAE is een kans met medium groeipotentieel geïdentificeerd op korte- en middellange termijn. Het voorbeeld laat 

zien dat ondanks dat de kans minder uitgesproken is, er wel mogelijkheden zijn.  

3.3 De kansen in ontwikkelings- en transitielanden 
Voor ontwikkelings- en transitielanden liggen de meeste kansen met groot economisch groeipotentieel 

op het gebied van Landbouwopbrengst en Waterinfrastructuur, zuivering & recycling. Maar liefst 67% 

van de grote kansen manifesteert zich in deze clusters. De overige 33% van de kansen zijn 

geïdentificeerd in het cluster Gezondheidszorg en het cluster Duurzame transport & infrastructuur.  
 

 
 

39%

28%

17%

17%

Groot economisch groeipotentieel voor ontwikkelings- en 
transitielanden

Landbouwopbrengst

Waterinfrastructuur, zuivering &
recylcing

Gezondheidszorg (toegankelijkheid
van)

Duurzaam transport &
infrastructuur

Energie (opwekking & opslag van
duurzame energie)

Duurzame productontwikkeling &
procesoptimalisatie

NB: Er zijn geen kansen met groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd voor het investeringscluster Energie  

(opwekking & opslag van duurzame energie) en het investeringscluster Duurzame productontwikkeling & 

procesoptimalisatie. 
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3.3.1 Landbouwopbrengst 

In de landen China, Indonesië, India, Brazilië, Colombia, Vietnam en Kenia is voor het cluster 

landbouwopbrengst een kans met groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd. Het verantwoord 

opschalen van de voedselproductie is een actueel vraagstuk dat in veel van deze landen speelt. Dit is 

enerzijds nodig om de groeiende bevolking met een toenemende consumptie per persoon van voedsel te 

kunnen voorzien. Anderzijds willen landen, zoals bijvoorbeeld Brazilië, meer landbouwproducten gaan 

exporteren ten behoeve van economische groei. De kennis en expertise van Nederlandse bedrijven kan 

helpen om de landbouw te moderniseren en op te schalen. Naast de aandacht voor opschaling is er 

tevens veel aandacht voor voedselveiligheid onder andere in Vietnam en China. Omdat Nederland als 

een betrouwbare partner wordt gezien met hoge voedselveiligheidstandaarden, levert dit extra ingangen 

op de markt. De grote kansen die geïdentificeerd zijn, zijn gerelateerd aan de transformatie naar 

commerciële en moderne landbouw inclusief ontwikkeling van de keten, irrigatiesystemen, duurzame 

tuin- en kassenbouw, optimalisatie van dierlijke productie en optimalisatie van opbrengst per hectare 

landbouwgrond.  

 

Agrico zet aardappelketen op in Kenia 

De aardappelcoöperatie Agrico heeft het voor elkaar gekregen om uit het niets een aardappelketen op 

te bouwen in Kenia. Het land kent een bloeiende groentemarkt, maar de uitdaging is de 

kleinschaligheid en het ontbreken van structuur in de keten. De aardappelsector in Kenia bestaat 

vrijwel volledig uit kleinschalig werkende boeren, met misschien 200 of 300 vierkante meter areaal. 

Agrico heeft nu een gestructureerde keten opgezet met een netwerk van boeren en verwerkers. 

Agrico heeft voor dit project in 2016 de Ambassadeursprijs MKB gewonnen, deze prijs wordt elke twee 

jaar uitgereikt en gaat naar de MKB-er die op de meest onderscheidende wijze, duurzaam exporteert 

of een bedrijf runt in het buitenland.  

3.3.2 Waterinfrastructuur, zuivering & recycling 

De uitdagingen op het gebied van water voor de onderzochte ontwikkelings- en transitielanden zijn 

uiteenlopend. De problematiek varieert van overstromingsgevaar, watervervuiling tot 

(drink)watertekorten. Voor zowel China, India, Zuid-Afrika, Vietnam als Kenia is op deze thema’s een 

kans met groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd. Nederlandse bedrijven hebben expertise op 

het gebied van zowel waterwering, waterzuivering en watermanagement en zodoende kan op de 

uitdagingen worden ingespeeld. Waterproblematiek is vitaal en kent een hoge prioriteit bij deze 

regeringen.  

 

FMO investeert in schoon water voor China 

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft in 2015 € 14 miljoen gefinancierd aan Beijing 

Enterprises Water Group LTD (BewG) voor de bouw van acht afvalwaterzuiveringsinstallaties en vier 

waterdistributie faciliteiten in China. De aanleg van installaties stimuleert de groene economie en de 

integratie van de armen. Ongeveer 50 % van de investering heeft betrekking op de behandeling van 

afvalwater en de overige 50 %zal worden geïnvesteerd in water distributiefaciliteiten. Deze faciliteiten 

moeten voorzien in de toegang tot hoogwaardig (drink) water in gebieden met een hoge concentratie 

van huishoudens met lage inkomens. 

3.3.3 Gezondheidszorg (toegankelijkheid van) 

Gezondheidszorg is een groeimarkt in de meeste ontwikkelings- en transitielanden. Ondanks dat 

Nederland expertise heeft bij de ontwikkeling van innovatieve zorg(concepten), resulteert dit nog niet 

altijd in grote kansen voor Nederlandse bedrijven.   
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Dit komt enerzijds omdat Nederland binnen dit cluster niet overal wordt gezien als een ‘favourable 

business partner’, anderzijds komt dit doordat deze markt vooral toegankelijk is voor spelers die zelf 

veel kapitaal meenemen en Nederlandse partijen hierdoor buiten spel staan (bijvoorbeeld in Vietnam). 

Toch onderscheidt Nederland zich wel duidelijk op twee gebieden: e-health en ouderenzorg. Binnen deze 

twee niches zijn er voor China, Brazilië en Zuid-Afrika kansen met een groot economisch groeipotentieel 

geïdentificeerd.  

 

Philips vergroot toegankelijkheid gezondheidszorg in India 

Philips werkt in India samen met de NGO RAD-AID aan een screeningprogramma voor de vroege 

detectie van borstkanker, baarmoederhalskanker en osteoporose. Hiervoor wordt een speciale mobiele 

bus gebruikt met beeldvormingstechnologie en medische zorgdiensten. Deze samenwerking is gericht 

op de complexe zorgbehoeften van Indiase vrouwen die zich, meestal op het platteland, ver van 

zorgfaciliteiten bevinden.  

* Voor India is een kans met medium groeipotentieel geïdentificeerd op korte- en middellange termijn. Het voorbeeld laat zien 

dat ondanks dat de kans minder uitgesproken is, er wel mogelijkheden zijn.  

3.3.4 Duurzaam transport & infrastructuur 

Voor het cluster Duurzaam transport & infrastructuur zijn in drie landen kansen met een groot 

economisch groeipotentieel geïdentificeerd: Indonesië, Brazilië en Colombia. De kansen binnen dit 

cluster zijn gerelateerd aan duurzame havenontwikkeling en binnenvaart (Indonesië en Colombia) en aan 

de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen (Brazilië). De vraagstukken van andere ontwikkelings- 

en transitielanden sluiten binnen dit cluster op de korte termijn minder goed aan bij de expertise van 

Nederland. Nederland is goed in complexe intra-stedelijke inrichting (smart city concepten) en 

optimalisatie en verduurzaming van logistiek en transport.  
 

Binnen deze landen is momenteel vooral veel aandacht voor de aanleg van grote, kapitaalintensieve 

infrastructurele projecten. Duurzaamheid vormt, bij de meeste van deze plannen, nog geen integraal 

onderdeel. Omdat voor de aanleg van kapitaalintensieve infrastructuur meestal niet naar Nederlandse 

spelers wordt gekeken en voor advisering over duurzaamheid en/of smart city concepten de marktvraag 

nog niet groot genoeg is, is in de overige landen de inschatting gedaan dat er medium of klein 

groeipotentieel is.  

 

Biokerosine voor vliegtuigen in Brazilië 

KLM en SkyNRG zijn actief in Brazilië om biojetfuels van de grond te krijgen. Deze bedrijven hebben 

een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de Braziliaanse staat Minas Gerias om 

krachten te bundelen voor de ontwikkeling van een waardeketen van biokerosine. De consolidatie van 

een bio-airport is één van de doelen van de staat Minas Gerias. Met de hulp van de KLM en SkyNRG, 

die ervaring hebben met een Nederlandse ‘Bioport’, komt dit doel een stapje dichterbij.  

3.3.5 Energie (opwekking & opslag van duurzame energie) 

Er zijn voor ontwikkelings- en transitielanden geen kansen met groot groeipotentieel geïdentificeerd 

binnen het cluster Energie (opwekking & opslag van duurzame energie). Dit heeft verschillende 

oorzaken. Ontwikkelingslanden hebben duurzame energie wel in het vizier maar hebben vaak niet de 

middelen om te verduurzamen, omdat deze te kampen hebben met grote uitdagingen op het gebied van 

elektrificatie. Gewenste welvaartsgroei leidt tot een groeiende energieconsumptie en hiervoor wordt 

gezocht naar de goedkoopste energiebron (goedkoop gaat hier boven duurzaam).  
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Gezien de wereldwijde prijsdaling van hernieuwbare energie (op sommige plekken in de wereld is dit al de 

goedkoopste optie), zal ook in de armere ontwikkelingslanden de vraag naar hernieuwbare energie 

toenemen. Echter speelt hierbij, dat zoals bovengenoemd, ontwikkelingslanden nog te kampen hebben 

met grote uitdagingen op het gebied van elektrificatie. Vanuit de NGO-wereld heeft Nederland wel een 

aantal sterke spelers die deze uitdagingen aangaan en commerciële concepten neerzetten ten aanzien 

van ‘off-grid’ oplossingen. SNV-Hivos is bijvoorbeeld actief met biogas en stichting FRES zet 

kleinschalige ‘off-grid’ duurzame elektriciteitsbedrijven op. 

 

Transitielanden zoals China, India en Brazilië investeren wel al grootschalig in duurzame energie, maar 

zien Nederland niet als favourable business partner. Zoals de markt er nu uitziet wordt bijvoorbeeld voor 

windmolenparken eerder gekeken naar Denemarken. In China worden nu echter wel de kansen rondom 

offshore windparken door een consortium verkend. Tijdens het bezoek aan China van minister 

Henk Kamp van Economische Zaken in juni 2017, zijn het “succesvolle” Nederlandse wind-op-zee-model 

en de Nederlandse expertise onder de aandacht gebracht. 

 

Windenergie in Kenia 

Bij het Turkanameer is er een hoge gemiddelde windsnelheid van 40 km per uur en waait het 

bovendien constant. Een groepje Nederlanders met ervaring in de windenergie, verenigd in KP&P 

Africa BV, ontdekte dit en namen het initiatief voor een molenpark — het Lake Turkana Wind Power 

Project. Het project omvat 365 Vestas windturbine generatoren, en zal met 310 megawatt aan stroom 

zo’n 15% toevoegen aan de capaciteit voor energieopwekking van Kenia, dat kampt met een groot 

tekort aan elektriciteit. De investeringsomvang is € 625 miljoen euro en staat te boek als de grootste 

private investering ooit in Kenia. Het project is in 2014 door meerdere ontwikkelingsbanken, 

waaronder FMO, en een grote investering van het Britse energiebedrijf Aldwych International, 

gefinancierd. Nu in 2017 zal het project afgerond worden. De Keniaanse overheid heeft zich garant 

gesteld om gedurende twintig jaar, en tegen een vaste prijs, alle opgewekte stroom op te kopen. 

* Voor Kenia is een kans met medium economisch groeipotentieel op korte- en middellange termijn geïdentificeerd. Het 

voorbeeld laat echter zien dat ondanks dat de kans minder uitgesproken is, er nog steeds mogelijkheden zijn.  

3.3.6 Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie 

Binnen dit cluster zijn er voor de ontwikkelings- en transitielanden voornamelijk kansen met een klein 

economisch groeipotentieel geïdentificeerd. Er worden wel mogelijkheden gezien op het vlak van de 

ontwikkeling van biobased producten en de verwerking van afval- en reststromen. Op het gebied van 

afvalmanagement heeft Nederland ook een goede reputatie. Echter is het lastig lokale overheden te 

overtuigen tot participatie. Het is overigens niet opmerkelijk dat er voor dit cluster onder ontwikkelings- 

en transitielanden geen grote kansen geïdentificeerd zijn. Dit cluster richt zich grotendeels op 

optimalisatie, waaronder digitalisatie, en verduurzaming van industriële processen. Voor veel van deze 

landen geldt echter dat de stappen richting moderne industrialisatie nog niet (volledig) zijn gezet. 

Optimalisatie en verduurzaming van processen heeft minder prioriteit daar waar de aandacht vooral 

uitgaat naar welvaartsgroei. 
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4 Aanbevelingen  
Nederland heeft zich gepositioneerd als een land dat met haar bedrijvigheid bijdraagt aan de 

maatschappelijke uitdagingen, zonder de financiële aspecten uit het oog te verliezen. De Nederlandse 

overheid speelt hier samen met het bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstituten op in en heeft ook 

verschillende mogelijkheden om internationaal ondernemen ten behoeve van de Sustainable 

Development Goals te bevorderen
14. De positie van Nederland kan echter nog verder worden versterkt. 

Op basis van de gesprekken met de ambassades worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan die 

bijdragen aan het (nog) beter inspelen op economische kansen, die voortvloeien uit de SDGs. 

4.1 Stel een gemeenschappelijk actieplan op 
De SDGs vormen inmiddels een wijd verspreid kader waarvoor vanuit verschillende kanten  actieplannen 

worden geformuleerd (o.a. afdelingen in de overheid, NGO’s en coalities van bedrijven en 

kennisinstituten). Zo is bijvoorbeeld de NL Next Level
15 agenda opgezet door VNO-NCW, MKB-Nederland 

en LTO-Nederland en de SDG Investeringsagenda
16 door verschillende financiële instellingen. Om de 

impact te optimaliseren wordt aanbevolen om, gedirigeerd vanuit de Nederlandse overheid, een 

geïntegreerde agenda op te stellen.  

 

Dit biedt overzicht en helpt bij het verder mobiliseren van bedrijven en andere instellingen. Enkele 

suggesties voor deze agenda zijn:  

• Scherper in kaart brengen en verder matchen van internationale vraag voortvloeiend uit de SDGs en 

het aanbod dat het Nederlandse bedrijfsleven hier tegenover kan stellen.  

• Het opstellen van een platform waar investeerders die geïnteresseerd zijn in impact financiering 

(fondsen, beleggers e.d.) en MKB elkaar kunnen vinden. Hierbij valt ook aan te bevelen de koppeling 

met zowel de nationale als de internationale ontwikkelingsbanken beter te leggen. 

• Het houden van roadshows om het MKB te informeren over economische kansen gerelateerd aan de 

Sustainable Development Goals en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

• Meer aandacht besteden aan het internationaal showcasen van het Nederlands portfolio, zodat het 

duurzame profiel van de BV Nederland nog meer afstraalt op Nederlandse ondernemers  

• Meer onderlinge afstemming tussen de aanpak van ambassades ten aanzien van SDGs: De aanpak 

van de ambassades verschilt erg. Best practices zoals het vastleggen van duurzaamheid in de 

meerjaren-strategie17 of het opstellen van concrete sectorbrochures
18

 worden niet breed gedeeld en, 

na succes, uniform toegepast. Scherpere en meer strategische aansturing vanuit Den Haag is hierbij 

wenselijk. 

• Publiek-private coalities zijn uitermate geschikt om in te spelen op de SDGs. Vanuit een cluster van 

bedrijven en instellingen kan een gedifferentieerd palet aan producten en diensten worden 

aangeboden, waarmee het makkelijker wordt om bij te dragen aan een oplossing voor de vaak zeer 

complexe maatschappelijke uitdagingen. In dit licht valt te bezien of de aanpak nog beter verankerd 

kan worden, bijvoorbeeld door het Partners for International Business programma van de overheid 

verder te versterken. 

                                                        
14 Voor meer informatie over hoe de overheid kan ondersteunen bij Internationaal Ondernemen zie: 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen Voor specifieke informatie over de verschillende Nederlandse 

ambassades zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen 

15 http://www.nl-nextlevel.nl/over-nl-nextlevel/ 
16 https://www.sdgi-nl.org/report/ 
17 Het Braziliaanse economische netwerk heeft duurzaamheid duidelijk opgenomen in de meerjarige strategie. 

18 De ambassade in de Verenigde Arabische Emiraten heeft (samen met de andere Golfstaten) zeer goede brochures met 

informatie per sector. 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen
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4.2 Ondersteun data-initiatieven 
Om de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven inzichtelijker te maken is het nodig om in te zetten op 

betere data. De gebruikte data in dit onderzoek was kwalitatief van aard en is niet structureel 

beschikbaar. Er is meer kwantitatieve informatie nodig over de omvang van (niche)markten en 

beschikbaarheid van lokale middelen. Daarbij was informatie over private investeringsstromen maar zeer 

mondjesmaat voorhanden. Er is geen duidelijk overzicht van sectoren, landen of investeringsclusters 

waarin private partijen hun geld (willen) investeren. Met betere data, die structureel vernieuwd wordt, 

wordt het makkelijker voor bedrijven om investeringsbeslissingen te nemen over hoe zij wereldwijd 

business cases kunnen opbouwen rondom één of meerdere van de SDGs.  

 

Een mogelijke interessante databron zijn de rapportages aan de VN over de implementatie van de SDGs. 

Alle 193 leden van de VN hebben zich gecommitteerd aan de doelen en zij rapporteren over de 

voortgang zodat het publiek, de VN en andere instanties de voortgang kunnen monitoren. Voor 

ondernemingen die willen bijdragen aan het behalen van de SDGs, is beschikbaarheid van SDG data ook 

relevant. Het meten van impact draagt bij aan de geloofwaardigheid en business case voor nieuwe 

businessmodellen en diensten en/of producten.  

4.3 Zorg voor een level playing field door financiering beter te 
faciliteren  

Door meerdere hoofden van de economische afdelingen van de ambassades is aangegeven dat er 

concurrentienadeel wordt ervaren omdat financieringsondersteuning van de Nederlandse overheid 

onvoldoende toereikend en of uitgebreid is. Er zijn in Nederland momenteel wel 

investeringsinstrumenten zoals het Dutch Good Growth Fund (DGGF) — toegespitst op 

ontwikkelingslanden
19

, het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF) — toegespitst op meer ontwikkelde 

landen
20

 en het Development Related Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE) — toegespitst op 

financiering voor infrastructuurprojecten
21

. Deze investeringsinstrumenten hebben bewezen te kunnen 

resulteren in de exploitatie van mooie kansen, echter wordt er toch een concurrentienadeel ervaren. 

Concurrerende landen zoals Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk stellen bijvoorbeeld via 

hun bilaterale klimaatmiddelen meer geld beschikbaar voor ondersteuning van internationale 

bedrijvigheid, waarmee de eigen industrie wordt bevoordeeld. Hierdoor worden tenders verloren door 

Nederlandse bedrijven. Vooral in opkomende landen als India en Brazilië, waar vanuit Nederland de 

stromen met ODA-gelden (Official Development Assistance) zijn afgebouwd ervaren HEA’s dit 

concurrentienadeel. Het verdient aanbeveling dit beter in kaart te brengen en waar mogelijk 

maatregelen te treffen die het ‘level playing field’ ten goede komen. 

 

Voor landen die nog wel geld voor ontwikkelingssamenwerking ontvangen geldt overigens dat 

ondernemingen hier niet altijd voldoende van profiteren. Het geld wordt nu vaak toebedeeld aan grote 

NGO’s die weinig risico dragen. Het is aan te raden hulp en handel nog meer te integreren, zodat 

ontwikkelingsgeld ook makkelijker bij ondernemingen kan komen met als doel dat duurzame 

bedrijvigheid, met economisch rendabel perspectief, tot stand komt.  
  

                                                        
19 http://www.dggf.nl/ 

20 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/internationale-financiering/dutch-trade-and-investment-fund-dti 
21 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/drive 
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4.4 Vergroot de kansen van Nederlandse bedrijven op het gebied van 
duurzame energie 

Er zijn volop kansen in de markt gerelateerd aan duurzame energie. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt 

in het buitenland echter onvoldoende herkend als een interessante partner op het gebied van duurzame 

energie. Dit komt onder meer doordat de overheid in het verleden niet volop heeft ingezet op de 

ontwikkeling van duurzame energie.  

 

Er kunnen hierbij een aantal zaken anders worden opgepakt: 

• Betere framing/branding: Veel hoofden van de economische afdelingen (HEA’s) halen aan dat 

Nederland in de EU achterop loopt ten aanzien van hernieuwbare energie. Kijkend naar het 

percentage hernieuwbare energie van de totale energieproductie loopt Nederland inderdaad achter. 

Echter, gekeken naar de hoeveelheid windenergie per oppervlakte land is Nederland één van de 

koplopers in de EU. Met deze informatie kan Nederland beter worden gepresenteerd. Ook behoort 

Nederland tot de wereldtop als het gaat om Wind op Zee
22, implementatie elektrisch vervoer

23
, 

netwerkbeheer en biobased energie-oplossingen. Het is zaak om de positieve aspecten beter in beeld 

te brengen en dit ook tussen de oren te krijgen van het personeel op de ambassades. 

• Door het Energieakkoord vindt er een flinke versnelling plaats t.a.v. implementatie van Energie 

Efficiëntie en hernieuwbare energie in Nederland
24. Het verdient aanbeveling beter in beeld te krijgen 

welke (clusters van) bedrijven ook in het buitenland projecten willen implementeren. Tegelijkertijd kan 

vanuit de posten beter in kaart worden gebracht welke kansen er interessant zijn voor deze 

ondernemers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een belangrijke schakelfunctie om deze 

informatie bij elkaar te brengen, zodat het Nederlandse aanbod beter gekoppeld kan worden aan de 

internationale vraag. 

4.5 Benut de kansen binnen het cluster  
Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie 

In dit onderzoek zijn slechts in twee landen kansen met groot groeipotentieel naar voren gekomen voor 

het investeringscluster Duurzame productontwikkeling & procesoptimalisatie. Zoals ook eerder benoemd 

is dit deels te verklaren doordat dit cluster minder eenduidig is qua invulling en deels overlappend is met 

de andere sectoren, maar ook omdat het niet direct een link heeft met één van de Nederlandse 

Topsectoren. Kansen gerelateerd aan dit cluster worden niet centraal gecoördineerd en de Nederlandse 

expertise wordt, in ieder geval niet op een gestructureerde manier, in het buitenland gepromoot. Als 

Nederland de kansen gerelateerd aan dit cluster, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, wil 

benutten, moet hier een duidelijke centrale aanpak komen. Het is nodig om de Nederlandse kennis en 

kunde beter in beeld te brengen bij de Nederlandse ambassades, zodat zij deze ook kunnen verkopen. 

Circulaire economie moet verder gaan dan alleen een concept. Er zou een concreet portfolio achter 

moeten hangen van producten en diensten die we in het buitenland kunnen afzetten. Daarbij dient in 

ogenschouw genomen dat de vraag naar producten en diensten per land zeer verschillend is. Positief is 

dat de kabinetsvisie over “Nederland Circulair in 2050” ook al ruim aandacht schenkt aan de 

exportmogelijkheden op dit terrein. 

 
  

                                                        
22 Factsheet Wind op Zee, NWEA, Energie akkoord, Natuur & Milieu, SER; p.6 

23 http://www.nu.nl/duurzaam/4750221/nederland-wereldwijd-tweede-plek-met-elektrisch-rijden.html 
24 http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2016/voortgangsrapportage.aspx 
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Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de hoofden van de Economische Afdelingen van de 

ambassades de economische kansen voor duurzame producten en technologieën voor 

ontwikkelingslanden klein achten omdat in deze landen welvaartsgroei voor verduurzaming gaat. De 

vraag is of dit argument standhoudt op de langere termijn. Onze inschatting is dat opkomende 

economieën bepaalde ontwikkelingsfasen kunnen overslaan. Indien dat het geval is liggen hier voor de 

Nederlandse bedrijven, zoals producenten van productiesystemen en machines, weldegelijk kansen. Met 

name ontwikkelingslanden kunnen ondersteund worden om grote stappen te zetten richting een 

duurzame economie waarin meteen gebruik gemaakt wordt van de best beschikbare productiemiddelen 

en businessmodellen.  

4.6 Onderzoek naar de absolute of relatieve impact op de SDGs 
Dit onderzoek heeft zich niet gericht op het in kaart brengen van de absolute of relatieve mate waarin 

individuele investeringsclusters of landen bijdragen aan de SDGs. Het bepalen van de werkelijke impact 

viel buiten de scope van dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek geven echter wel de indicatie 

dat het Nederlandse bedrijfsleven op verschillende vlakken al een grote bijdrage levert aan de 

implementatie van de SDGs. Dit blijkt uit de vele praktijkvoorbeelden, die soms zeer grote projecten 

betreffen. Voor bijvoorbeeld de Holland Branding, is het aan te bevelen om de werkelijke impact van 

Nederlandse bedrijven beter inzichtelijk te maken. Wanneer duidelijk is hoe verschillende Nederlandse 

partijen bijdragen aan de implementatie van de SDGs, zal dit ook afstralen op de BV Nederland. Ook kan 

het maken van deze vertaalslag naar impact dienen als extra sturingsinformatie voor de mate en richting 

waarin de overheid het bedrijfsleven wil stimuleren om het economische groeipotentieel te verzilveren. 

Er wordt onderkend dat het moeilijk is om de impact van bedrijven te meten, zeker als wordt gekeken 

naar zaken als ketenverduurzaming. De methode om de impact van de Nederlandse ontwikkelingshulp te 

meten kan wellicht als voorbeeld dienen. 
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5 Informatiepagina’s per cluster, per land 

Leeswijzer bij de informatiepagina’s 
Voor ieder investeringscluster waarvoor in een bepaald land een kans met groot economisch 

groeipotentieel is geïdentificeerd is een informatiepagina uitgewerkt. Op een informatiepagina is op 

compacte wijze inzicht gegeven in hoe de kans zich voor Nederlandse bedrijven manifesteert. Dit is 

gedaan door middel van een toelichting op: de lokale marktontwikkeling, publieke toezeggingen & 

investeringen, wet & regelgeving, ondersteuningspunten & subsidieregelingen en uitdagingen. Hiernaast 

is op iedere informatiepagina, ter inspiratie, een illustratief voorbeeld opgenomen van een (cluster van) 

Nederlandse ondernemer(s) dat inspeelt op de kansen in het bewuste land. 

 

In de informatiepagina’s zijn alleen de kansen uitgewerkt waarvoor op basis van het huidige onderzoek 

een groot economisch groei potentieel is geïdentificeerd op korte en middellange termijn. Ondanks dat 

kansen binnen andere clusters en landen minder duidelijk naar voren zijn gekomen, zijn hier zeker ook 

kansen aanwezig, doel van deze publicatie was echter niet om volledig te zijn, maar juist om een 

overzicht te geven van de grootste kansen. De meeste informatiepagina’s zijn gericht op een bepaalde 

niche binnen het investeringscluster. Dat wil zeggen dat binnen deze niche kansen uitgesproken naar 

voren zijn gekomen, het wil niet zeggen dat er binnen andere niches geen kansen zijn.  

Toelichting op de verschillende onderdelen 

Marktontwikkelingen 

Per informatiepagina wordt een beeld geschetst van de marktvraag binnen het cluster, met aandacht 

voor (globale) trends en ontwikkelingen.  

Publieke toezeggingen & investeringen 

De plannen van de regering, veelal om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen in hun land, 

worden toegelicht onder het kopje ‘Publieke toezeggingen & investeringen’. Er wordt zoveel mogelijk 

inzicht gegeven in de concrete plannen, het beleid en toegezegde budgetten. Hierbij moet worden 

aangetekend dat beschreven plannen en budgetten niet voor alle regeringen een garantie vormen voor 

daadwerkelijke uitvoering. Toegekende budgetten kennen vooral in de ontwikkelings- en transitielanden 

een mate van onzekerheid.  

 

Naast publieke toezeggingen is er hier, indien deze informatie beschikbaar was, ook een toelichting 

gegeven op private toezegging & investeringen. Deze informatie was echter slechts beperkt aanwezig.  

Wet & Regelgeving 

Onder dit kopje is, wanneer de informatie relevant is, een toelichting gegeven op de belangrijkste wet & 

regelgeving gerelateerd aan het investeringscluster. De informatie over wet & regelgeving biedt context 

over hoe een situatie zich kan manifesteren als kans of hoe wet & regelgeving juist een belemmering 

opwerpt.  
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Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Vanuit de lokale regering en vanuit de Nederlandse regering (RVO) kan bedrijvigheid binnen bepaalde 

investeringsclusters op verschillende manieren gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Onder dit kopje is 

getracht om de beschikbare ondersteuningspunten zoals platformen, subsidies en innovatiekredieten 

(zowel vanuit RVO als vanuit de lokale regering) inzichtelijk te maken. Omdat het doel van deze 

rapportage niet is om alle RVO instrumenten op een rijtje te zetten, wordt meerdere malen verwezen 

naar rvo.nl (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen). Op deze website wordt het meest actuele overzicht 

gegeven.  

 

Eén van de instrumenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar meerdere malen naar wordt 

verwezen, is het programma Partners for International Business (PIB). PIB heeft tot doel om met de 

vorming van een coalitie van de Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, via 

een gestructureerde aanpak, Nederlandse (top-)sectoren op kansrijke markten in het buitenland te 

positioneren. De doelgroep van een PIB is het MKB, maar ook startende bedrijven en grotere bedrijven 

zijn niet uitgesloten van deelname. Voor meer informatie over de voorwaarden van PIB zie de website 

van rvo.nl 

Uitdagingen 

Onder het kopje ‘uitdagingen’ wordt een toelichting gegeven op bottlenecks die het investeringsklimaat 

in het desbetreffende land of binnen het respectievelijke investeringscluster beïnvloeden. Het geeft een 

toelichting op een factor waarmee rekening gehouden dient te worden als de markt wordt betreden.  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
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Onderstaande tabel vormt een inhoudsopgave van de informatiepagina’s van alle geïdentificeerde 

kansen met groot economisch groeipotentieel. 
 

Inhoudsopgave informatiepagina’s 
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5.1 Duitsland – 
Landbouwopbrengst 

De samenwerking op het gebied van landbouw tussen 

Nederland en Duitsland is sterk en biedt een goede 

basis voor het doen van zaken. In Duitsland wordt de 

Nederlandse expertise op het gebied van 

verduurzaming en optimalisering, onder andere door 

middel van digitalisering, gewaardeerd. Dit biedt 

kansen om de samenwerking verder te versterken.  

Marktontwikkeling 

Een belangrijke wereldwijde trend is digitalisering en 

ook agrarische bedrijven krijgen hier steeds meer 

mee te maken. Digitalisering maakt het mogelijk om 

steeds efficiënter en productiever te worden (c.q. 

hogere opbrengst en beter voor het milieu), met 

name doordat het precisielandbouw25 en robotisering 

ondersteunt. Digitalisering is in de Duitse land- en 

tuinbouw al vergevorderd, maar er zijn binnen dit 

segment nog volop kansen te benutten voor 

Nederlandse bedrijven. Nederland behoort tot de 

wereldtop van digitale economieën en wordt, ook in 

Duitsland, gewaardeerd voor zijn innovatieve 

toepassingen van ICT. De grootste kansen voor 

Nederlandse bedrijven worden, in de landbouwsector, 

gezien op het gebied van Internet of Things, Big Data 

en software voor robotica26. 

 

Naast de behoefte aan digitalisering, is er in de markt 

ook een steeds grotere vraag naar duurzame 

producten (o.a. bij consumenten). Omdat parallel 

hieraan de vraag naar lokale producten toeneemt, 

biedt dit niet direct mogelijkheden voor exporteurs 

van duurzame landbouwproducten. Wel is er vraag 

naar Nederlandse expertise om Duitse bedrijven te 

ondersteunen bij de verduurzaming. 

De vraag focust zich vooral op duurzame 

productietechnieken, zoals duurzame kassenbouw.  

 

Nederland is momenteel een grote investeerder in 

landbouw in Duitsland. Alle grote Nederlandse 

agrarische bedrijven zijn al in Duitsland 

vertegenwoordigd en er bestaan veel Duits-

Nederlandse samenwerkingen. Naar verwachting kan 

deze samenwerking op het gebied van digitalisering 

en verduurzaming nog verder uitgebreid worden. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Op 30 december 2016 is het meest recente 

Grünbüch "Ernährung, Landwirtschaft, ländliche 

Räume" gepresenteerd27, dit beleidsdocument omvat 

de richtlijnen voor de toekomst van het landbouw- en 

voedselbeleid. Verduurzaming is een integraal 

onderdeel van de strategie van de huidige regering.  

Ondersteuningspunten & subsidieregelingen 

In Duitsland zijn er verschillende subsidies voor 

agrarische bedrijven, op zowel federaal als op 

deelstaat niveau. Voorbeelden van 

subsidieregelingen zijn het ’Agrar-Bürgerschaft 

Programm’ en het ‘KfW-Umweltprogramm’; 

Subsidies zijn wel gebonden aan voorwaarden en 

maatregelen (afhankelijk van subsidie en deelstaat), 

de voorkeur gaat hierbij uit naar ondersteuning van 

nationale bedrijven. Als Nederlands bedrijf kan niet 

zomaar aanspraak worden gemaakt op deze 

regelingen zonder vestiging in Duitsland, echter kan 

één project in Duitsland wel al voldoende zijn om hier 

aanspraak op te maken.  

 

 

  

                                                        
25 Precisielandbouw is een vorm van landbouw waarbij de 

behandeling van planten/dieren precies wordt 

afgestemd op de behoefte die ze hebben.  
26 KPMG (2017) Exportchancen für die niederländische 

IKT-Branche in Deutschland 

27 Zie voor het Grünbuch: 

https://www.bmel.de/DE/Ministerium/Gruenbuch/_texte

/Vorstellung-Gruenbuch.html 
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Uitdagingen 

Duitsland heeft op het gebied van landbouw zelf veel 

expertise. Nederlandse bedrijven moeten zich echt 

onderscheiden en toegevoegde waarde leveren met 

innovaties, anders zullen Duitse partijen de voorkeur 

hebben voor Duitse bedrijven. 

Duurzame tomatenteelt in Wittenberg 

Wittenberg Gemüse is een kassencomplex in 

Wittenberg. Het complex is in 2013 geopend en is 

opgezet vanuit een Duits-Nederlandse samenwerking 

van Dr. Helmut Rehhahn (voormalig SPD 

landbouwminister in Sachsen-Anhalt) en het 

familiebedrijf Van Gog Kwekerijen. Wittenberg 

Gemüse levert verschillende soorten 

kwaliteitstomaten aan regionale supermarkten. Bij de 

duurzame tomatenteelt worden restwarmte en CO2 

uit het nabijgelegen Agro-Chemie Park ingezet. Met 

de geplande nieuwbouw van 25 hectare voor de teelt 

van paprika’s en komkommers wordt Wittenberg 

Gemüse een van de grootste duurzame 

glastuinbouwlocaties in Duitsland met rond de 400 

arbeidsplaatsen. 

  



 

Pagina 39 

 

5.2 Duitsland - 
Gezondheidszorg 

Digitalisering in de zorg biedt grote kansen voor 

Nederlandse bedrijven in Duitsland. Nederland kampt 

met dezelfde problematiek (o.a. vergrijzing, hoge 

kosten, welvaartsziekten) en is een graag geziene 

partner bij digitalisering. Er is een grote markt voor 

Nederlandse oplossingen die de efficiëntie in de zorg 

verbeteren. 

Marktontwikkeling 

Door de toenemende vergrijzing, chronisch zieken en 

zorgkosten staan toegankelijkheid en de 

betaalbaarheid van gezondheidszorg op gespannen 

voet. Toepassingen van digitale systemen en 

applicaties kunnen uitkomst bieden. Nederland is erg 

sterk in het toepassen en voordeel halen uit de 

digitale wereld en kan de Duitse markt goed 

aanvullen. Denk aan Telemedicine, Mobile Health, 

Home Care, Serious Gaming en ICT-systemen voor 

ziekenhuizen. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De Duitse overheid besteedt in zijn centrale strategie 

veel aandacht aan het thema 'gezond leven' en maakt 

hier veelal innovatiebudgetten voor vrij. In 2014 

liepen 3 grote onderzoeksprogramma’s met als 

onderwerp ‘gezond leven’ met een totaalbudget van 

ruim € 800 miljoen28.  

 

Vanuit het ministerie van Gezondheid wordt de 

‘Gesundheitsziele’ actief ondersteund. Het ministerie 

poogt daarbij nauw samen te werken met betrokken 

stakeholders, waaronder de burgers. Universele 

toegang tot gezondheidszorg en kwaliteit staan hoog 

op de agenda. In het kader van deze inspanningen 

wordt o.a. veel aandacht besteedt aan preventieve 

screenings, toegankelijke informatievoorziening en 

verbeterde zorg voor langdurig zieke personen. In de 

begroting voor 2017 is € 15,1 miljard gereserveerd 

voor het ministerie van Gezondheid. 

                                                        
28 RVO (2014) e-health in Duitsland 

Uitdagingen 

De introductie van digitale toepassingen in de Duitse 

gezondheidszorg zal niet zo gemakkelijk gaan als in 

Nederland. De Duitse markt wordt als ‘conservatief’ 

ervaren en specifiek op het gebied van digitalisering 

is er angst voor issues omtrent privacy gevoelige 

informatie. Bestaande wetgeving, bijvoorbeeld met 

betrekking tot het delen van patiënt gegevens en de 

restricties hierop, werkt digitalisering tegen. De 

maatschappij opent zich echter steeds verder voor 

digitalisering en beseft dat zij niet kan achterblijven 

in Europa. De Duitse regering heeft het ministerie van 

Gezondheid met het “e-health Gesetz” richtlijnen 

gegeven die onder andere de toegang tot de digitale 

zorgmarkt moeten versoepelen. 

 

Dutch Digital Health Night in Berlijn  

April 2017 werd voor de tweede keer de Dutch 

Digital Health Night (DDHN) gehouden29. Op deze 

avond presenteren Nederlandse Digital health 

startups hun idee voor een deskundige jury, met in 

de zaal verscheidene investeerders en 

vertegenwoordigers van grote Duitse bedrijven en 

ziekenhuizen. Hun doel is veelal het vinden van een 

investeerder die helpt de Duitse markt te 

veroveren. 

 

De Winnaar van 2017 is Martijn Vastenburg met 

HalloZorg. De HalloZorg app speelt in op het 

ontbrekende sociale aspect in e-health en 

combineert het beste van Google Calendar, 

WhatsApp en Facebook in een veilige en besloten 

omgeving. Met de HalloZorg app kan een 

zorgnetwerk gevormd worden met vrienden, 

familie, buren, maar ook met zorgprofessionals. 

Zorgprofessionals kunnen op deze manier beter op 

de hoogte blijven van wat jouw familie en vrienden 

belangrijk vinden; want zorgen doe je samen. 

 

  

29 http://www.duitslandnieuws.nl/blog/2017/05/02/ 

duitse-ziekenhuizen-kijken-naar-er-nederland-gebeurt/ 
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5.3 Duitsland - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

Verduurzaming van transport is net als in Nederland 

in Duitsland erg belangrijk. In elektrisch transport is 

Nederland een voorloper en is de Duitse overheid 

bereid om kennis van Nederlandse bedrijven over te 

nemen. Hiernaast neemt de aandacht voor autonoom 

rijden toe en er liggen daarom ook kansen voor 

Nederlandse bedrijven met betrekking tot de 

digitalisering die hiervoor nodig is. 

Marktontwikkeling 

Duitsland toont veel ambitie op het gebied van 

elektromobiliteit. In 2020 moeten er 1 miljoen 

elektrische voertuigen op de weg zijn. Deze ambitie 

komt echter vooralsnog niet van de grond omdat: 

• Ondanks beschikbare subsidie op elektrische 

auto’s is het financieel gezien niet aantrekkelijk 

om elektrisch te rijden. 

                                                        
30 KPMG (2017) Exportchancen für die niederländische 

IKT-Branche in Deutschland 

 
 
• De reikwijdte van batterijen beperkt is, zeker bij 

koudere temperaturen. 

• De laadinfrastructuur beperkt aanwezig is. 

 

Elektrisch rijden komt in Nederland beter van de 

grond en de benodigde voorzieningen zijn 

toegankelijker. Omdat Nederland binnen deze niche 

voorloopt, ontstaan er kansen. 

 

Naast aandacht voor elektrisch rijden is er ook steeds 

meer aandacht voor autonoom rijden.  

 

Voor deze transitie moeten slagen gemaakt worden 

op het gebied van digitalisering: cybersecurity, 

informatie- en communicatietechnologieën, Big Data 

en The Internet of Things30 zijn hierbij belangrijke 

aspecten.  
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Omdat Nederland een erkende speler is op het gebied 

van innovatieve ICT-oplossingen, kan het Duitse 

(automotive) partijen ondersteunen op het gebied 

van digitalisering. 

 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De centrale overheid van Duitsland heeft duidelijke 

ambities omtrent duurzaam transport. Ten eerste 

heeft de Duitse regering zichzelf ten doel gesteld 

CO2-uitstoot van verkeer/transport in 2030 met  

40% tot 42% verminderd te hebben ten opzichte  

van 1990. 

 

Afgelopen jaren is er onder meer via het Nationale 

Innovationsprogramm Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie (NIP) in duurzame 

mobiliteit geïnvesteerd. Het ministerie van Verkeer 

heeft in de periode 2007 – 2016, €500 miljoen 

bijgedragen. Voor het vervolg hierop, NIP II, draagt 

de overheid 250 miljoen bij over een periode van 

10 jaar. De Duitse regering heeft recentelijk 

ingestemd met het vervolg van dit programma. 

 

Naast overheidsinvesteringen, kunnen ook grote 

investeringen vanuit de private sector worden 

verwacht. Een groot aandeel van de Duitse auto-

industrie richt zich op elektrisch rijden. Over de 

toekomstige investeringsomvang valt echter niets te 

zeggen. 

Wet & regelgeving 

In Duitsland sluit de wetgeving op federaal niveau aan 

op de EU-wetgeving. Binnen deze kaders is ook 

verduurzaming van transport in de wetgeving 

ingebed. 

Met betrekking tot autonoom rijden heeft de Duitse 

regering recent een nieuw wetsontwerp 

gepresenteerd. In de nieuwe regels staat dat 

computers en menselijke bestuurders elkaars gelijke 

zijn. 

Ondersteuningspunten & subsidieregelingen 

Na lange druk vanuit de auto-industrie worden sinds 

mei 2016 de aanschaf van elektrische voertuigen en 

de opbouw van een laadinfrastructuur door de staat 

gesubsidieerd. In totaal stelt de Duitse overheid een 

bedrag van € 1 miljard aan subsidie ter beschikking. 

Hiernaast zijn fondsen beschikbaar via het NIP II  

(zie bovenstaand) en het MFund (fonds digitalisering 

met betrekking tot mobiliteit).  

Uitdagingen 

De uitdagingen liggen vooral op technologisch 

gebied. De weeromstandigheden en grotere 

afstanden in Duitsland vragen meer technische 

verfijning dan benodigd voor goed functionerend 

transport in Nederland.  

 

Allego in samenwerking met BMW voor 

schone stedelijke mobiliteit 

Om het gebruik van elektrische auto’s te verhogen is 

een betrouwbaar open laadnetwerk noodzakelijk. 

BMW koos het Nederlandse Allego om de BMW-rijder 

te voorzien van slimme en betrouwbare 

laadoplossingen en -diensten. Allego ontwikkelt de 

laadinfrastructuur voor BMW’s e-mobility dienst 

ChargeNow. Hiermee krijgen e-rijders toegang tot 

een uitgebreid laadnetwerk, cashless laden en inzicht  

via een app over hun auto en de locatie van de 

laadpunten. 
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5.4 Duitsland - Energie  
Nederland en Duitsland werken als buurlanden 

intensief samen op het gebied van energie en 

hierdoor ontstaan er kansen om samen te 

verduurzamen. Onze energienetwerken zijn, o.a. om 

leveringszekerheid te kunnen garanderen, met elkaar 

verbonden en kunnen zo over- en ondercapaciteit van 

elkaar opvangen.  

Marktontwikkeling 

In Duitsland is de atoomramp in het Japanse 

Fukushima de aanleiding geweest om helemaal te 

stoppen met kernenergie. In 2022 zal de laatste 

kerncentrale uiterlijk dichtgaan. De vervanging van 

kernenergie gebeurt nu o.a. met kolen, echter gaat 

dit gepaard met een overschot aan CO2-uitstoot.  

 

Duitsland heeft reeds een leidende positie op het 

gebied van hernieuwbare energie als gevolg van de 

ambitieuze energiepolitiek. In de volgende stappen 

op het gebied van opwekking, opslag en verspreiding 

van duurzame energie zal Duitsland proberen de 

kolenenergie te vervangen en CO2-uitstoot te 

reduceren.  

 
Nederland kan hier, als partner van Duitsland op het 

gebied van energie, in ondersteunen. Deze kansen 

kunnen niet alleen aangegrepen worden door de 

grote bekende spelers die al actief zijn op de Duitse 

markt (zoals bijvoorbeeld TenneT), maar ook door 

kleinere bedrijven. Kleine bedrijven kunnen 

bijvoorbeeld ondersteunen in de aanleg van ‘smart 

grids’ of innovatieve manieren van duurzame 

energieopwekking introduceren op de markt. 

 

Ook op het gebied van windparken op zee wordt naar 

Nederlandse bedrijven gekeken. Nederlandse 

expertise wordt op dit gebied gewaardeerd. 

Windenergie, waaronder op zee, zal volgens de 

planning een belangrijke rol gaan spelen in de 

overgang naar duurzame energie. De publieke en 

private sector investeren steeds meer in de 

ontwikkeling van duurzame energie. De overheid 

heeft tussen 2013 en 2016 € 3,5 miljard 

geïnvesteerd in onderzoek en innovatie.  
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Vanuit de private sector hebben vooral de auto-

industrie en Duitse energieconcerns de afgelopen 

jaren ingezet op duurzame alternatieven. Daimler-

Benz kondigde onlangs aan € 500 miljoen in 

elektromobiliteit te investeren. E.ON en RWE, de twee 

grootste producenten van energie, hebben in 2016 

een duurzame dochteronderneming afgesplitst. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De Duitse energiepolitiek behoort tot de meest 

ambitieuze in de wereld en vormt een belangrijk 

component in de bredere klimaatstrategie van 

Duitsland. De Duitse energiepolitiek, ook wel 

‘Energiewende’ genoemd, wordt sterk door de 

overheid gestuurd en rust op twee pijlers. De eerste 

pijler is gericht op het vergroten van de duurzame 

productiecapaciteit, bijvoorbeeld door aanleg van 

windparken, zonnepanelen en 

biobrandstofinstallaties. De tweede pijler focust zich 

op het vergroten van energie-efficiëntie. 

Op beide gebieden heeft de Duitse overheid 

doelstellingen geformuleerd. Wat betreft de uitbouw 

van de duurzame energiecapaciteit streeft Duitsland 

ernaar om in 2025 tussen de 40 en 45% van alle 

stroom duurzaam op te wekken. In 2035 moet dit 

tussen 55 en 60% liggen met als uiteindelijke doel in 

2050 tussen de 80 en 95% duurzame stroom te 

produceren. Eind 2016 lag de duurzame 

stroomproductie op 33%. Daarmee is duurzaam 

opgewekte stroom de tweede grootste energievorm 

in de Duitse energiemix. Specifiek op het gebied van 

Wind op zee heeft Duitsland de doelstelling om op te 

schalen naar 6,5GW in 2020 (2,8 GW in 2015). Op 

langere termijn moet de Wind op zee capaciteit 

verder groeien naar 15 GW in 2030. Energie-

efficiëntie moet o.a. worden bevorderd door 

warmteverlies in gebouwen te beperken en in het 

verkeer stappen te zetten. 

Ondersteuningspunten & subsidieregelingen 

In Duitsland zijn er verschillende subsidies voor 

energie bedrijven en projecten, op zowel federaal als 

op deelstaat niveau.  

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• KfW-Energieeffizienzprogramm – Energieeffizient 

Bauen und Sanieren; 

• KfW-Energieeffizienzprogramm – 

Produktionsanlagen/prozesse; 

• KfW-Programm Erneuerbare Energien; 

• Nationale Top Runner Initiative;  

• Garantie energieprijs voor bepaalde tijd zodat 

rendabiliteit gegarandeerd kan worden.  

 

Subsidies zijn wel gebonden aan voorwaarden en 

maatregelen (afhankelijk van subsidie en deelstaat). 

Over het algemeen moet een bedrijf een vestiging 

hebben in Duitsland. 

Uitdaging 

Op sommige momenten is er sprake van een 

overcapaciteit van duurzaam opgewekte stroom die 

niet in het netwerk opgenomen kan worden. 

Hoofdoorzaak is dat de huidige capaciteit van het 

bestaande stroomnet niet toereikend is voor de 

hoeveelheid stroom die geproduceerd wordt. De 

interventiekosten die dit meebrengt voor 

netbeheerders beïnvloedt de stroomprijs voor de 

consument. Momenteel wordt er gewerkt aan het 

uitbreiden van de netwerkinfrastructuur. Doel is om 

het energierijke noorden van Duitsland te verbinden 

met het energiearme zuiden van Duitsland. Breed 

maatschappelijk draagvlak onder de betrokken 

deelstaten ontbreekt echter, dit vertraagt de 

voortgang van de Energiewende. Bedrijven kunnen 

inspelen op deze uitdaging door innovatieve 

oplossingen te bieden op het gebied van 

energieopslag (in Noord-Duitsland).  

Outsmart in offshore windprojecten  

OutSmart, opgericht in 2006 door drie Nederlandse 

windexperts, is gericht op het management van 

offshore-windparken en consultancy in Noordwest-

Europa. De activiteiten van OutSmart variëren van 

volledige overname van de activiteiten (operations 

management) naar het ontwerpen van een 

toekomstbestendige operationele strategie. 

OutSmart is actief in Duitsland en heeft een vestiging 

in Hamburg. Het bedrijf Deutsche Windtechnik heeft 

in 2016 70% van de aandelen van OutSmart gekocht. 

Het door de fusie versterkte dienstenaanbod zal naar 

verwachting nog beter voldoen aan de behoeften en 

belangen van exploitanten en investeerders.  
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5.5 Duitsland - Duurzame 
productontwikkeling & 
procesoptimalisatie 

Digitalisering in Duitsland schept kansen voor 

Nederlandse bedrijven. Nederland behoort tot de 

absolute wereldtop van digitale economieën en 

wordt, ook in Duitsland, gewaardeerd om innovatieve 

toepassingen van ICT. Daarnaast liggen er 

mogelijkheden in de samenwerking op het gebied van 

circulaire economie. 

Marktontwikkeling 

De Nederlandse en Duitse markt zijn nauw met elkaar 

verbonden en staan voor gelijke uitdagingen met 

betrekking tot het verduurzamen van de economie. 

Hierdoor ontstaan er kansen om samen op te trekken 

en de uitdagingen aan te gaan. Concrete kansen voor 

Nederlandse bedrijven zijn zichtbaar op twee 

gebieden: digitalisering en circulaire economie. 

De Duitse industrie is krachtig en heeft baat bij 

verdere digitalisering. Dit is niet primair gedreven 

vanuit een duurzaamheidsoogpunt, maar dit komt 

voort uit het feit dat digitalisering efficiëntere, 

flexibelere, kwalitatief betere en ‘tailor made’ 

productie ondersteunt. Digitalisering draagt in veel 

gevallen echter wel bij aan duurzaamheid want 

efficiënter is vaak ook duurzamer. Innovaties op dit 

gebied zijn in Duitsland vooral stapsgewijs 

(incrementeel): ICT wordt toegepast om processen te 

rationaliseren, maar niet om nieuwe business 

modellen mee op te zetten. Nederlandse bedrijven 

die met disruptieve ICT innovaties komen, kunnen 

Duitse bedrijven ondersteunen. Specifieke kansen 

voor Nederlandse bedrijven worden gezien 

gerelateerd aan The Internet of Things en Enterprise 

solutions31. 

 

Samenwerking tussen Duitsland en Nederland op het 

gebied van circulaire economie32 staat nu nog in de 

kinderschoenen. Er bestaat op EU niveau wel 

samenwerking en overleg, maar in de private sector 

is weinig beweging.  

                                                        
31 KPMG (2017) Exportchancen für die niederländische 

IKT-Branche in Deutschland 
32 Het concept circulaire economie is in Duitsland bekend 

onder de naam: Ressourceneffizienz 

 
 
 
Echter wordt verwacht dat er op korte termijn wel 

concrete mogelijkheden zullen ontstaan. De 

uitwisseling van kennis en ervaring ten behoeve van 

de bevordering van de circulaire economie wordt 

momenteel gefaciliteerd. In september 2016 is 

bijvoorbeeld vanuit de Nederlandse ambassade een 

seminar circulaire economie gehouden, met als doel 

de dialoog en partnerschappen op gang te helpen 

tussen Duitse en Nederlandse partijen die een 

duurzame economie najagen. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Onder de naam ‘Digitale Strategie 2025’, met een 

publiek-privaat budget van € 100 miljard, wil de 

Duitse regering de digitalisering bevorderen. 

Duitsland wil bewerkstelligen dat de Duitse economie 

wereldwijd een technologische toppositie inneemt. 

Kernpunten van de strategie zijn de aanleg van een 

snel internetnetwerk, het smart maken van 

basisinfrastructuren en cybersecurity waarborgen. 

Hierbovenop wordt nog € 1 miljard geïnvesteerd in de 

digitalisering van het MKB. In het beleidsplan 

“Industrie 4.0” beoogt de regering productie en 

logistiek te integreren met de modernste informatie- 

en communicatietechnologie (met een budget van  

€ 1 miljard voor micro-elektronica). In Nederland 

wordt aan een soortgelijk concept gewerkt, bekend 

onder de naam ‘Smart Industry’. Vanuit het 

ministerie van Milieu wordt, binnen de richtlijnen die 

zijn vastgesteld in de EU, uiteraard ook gestuurd op 

het verduurzamen van de industrie33.  

 

Het is goed om te beseffen dat voor Duitsland de 

industrie erg belangrijk is en dit soms op gespannen 

voet staat met verduurzaming. Dit belang zal de 

Duitse overheid niet uit het oog verliezen en het is 

onwaarschijnlijk dat ze snel zullen inzetten op 

extreme verduurzaming wanneer dit de industrie kan 

schaden. 

33 http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-

konsum/nachhaltige-produktion 
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Wet & regelgeving 

Duitsland kent conservatieve wet- en regelgeving die 

digitalisering en nieuwe concepten zoals circulaire 

economie kunnen tegenwerken. Houd de juridische 

kaders goed in gedachte bij het opereren op de Duitse 

markt. Producten of concepten moeten hier 

hoogstwaarschijnlijk op worden aangepast. 

Nederlandse bedrijven hebben er wel baat bij om 

snel te handelen bij innovaties, als first-mover kan, 

mits goed georganiseerd, invloed uitgeoefend worden 

op de wetgeving. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn verschillende programma’s & subsidies voor 

onder andere digitalisering, zowel op federaal als op 

deelstaat niveau. De overheid heeft bijvoorbeeld 

toegezegd start ups te ondersteunen met durf 

kapitaal voor € 400 miljoen. Andere 

digitaliseringsprogramma’s zijn o.a. Smart Service 

Welt I en II (circa € 100 miljoen), het 

technologieprogramma PAiCE (€ 50 miljoen) en het 

Programm Smart Data. Subsidies zijn wel gebonden 

aan voorwaarden en maatregelen (afhankelijk van 

subsidie en deelstaat).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk 
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5.6 VK - Waterinfrastructuur,  
zuivering & recycling 

Het Verenigd Koninkrijk staat voor grote uitdagingen 

op het gebied van water door de toenemende 

bevolkingsgroei en extreme weersomstandigheden. 

Zowel toegang tot (drink)water als 

overstromingsbeheer zijn belangrijke 

aandachtspunten voor de overheid. Met name op het 

gebied van overstromingsbeheer en 

watermanagement wordt Nederland gezien als een 

ervaren business partner en hierdoor liggen er voor 

Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld kansen in het 

bedenken van innovatieve oplossingen tegen 

overstromingen.  

Marktontwikkeling, Publieke  

toezeggingen & Investeringen 

Steeds extremer wordende weersomstandigheden 

(zware regenval) hebben de laatste jaren gezorgd 

voor flinke overstromingen in het Verenigd 

Koninkrijk. Om de bevolking te kunnen blijven 

beschermen (1 op de 6 woningen hebben een 

verhoogd risico op overstromingen34), zet de 

overheid flink in op het verbeteren en versterken van 

de waterkeringen. De laatste 10 jaar is er door de 

overheid ongeveer £600 miljoen per jaar 

geïnvesteerd in overstromingsbeheer (grofweg £350 

miljoen aan nieuwe werken en £250 miljoen aan 

beheer en onderhoud). De ambitie is dat de publieke 

investeringen met private bijdragen van directe 

belanghebbenden worden aangevuld voor £100 

miljoen per jaar.  

 

                                                        
34 Department for Environment Food & Rural Affairs 

(2015) 2010 to 2015 government policy: flooding and 

coastal change  
35 Sara Priestley (2016) Flood risk management and 

funding 

 
 
De overheid van het Verenigd Koninkrijk heeft een 

zesjarenplan opgesteld om tot en met 2021 

£2,5 miljard te investeren in nieuwe werken ten 

aanzien van overstromingsbeheer.  

 

De budgetzekerheid is nieuw, voorheen werd het 

budget ieder jaar opnieuw vastgesteld35. Voor de 

periode na 2021 wordt verwacht dat eenzelfde 

bedrag weer zal worden ingezet om de investeringen 

op niveau te houden. Daarnaast heeft de overheid 

begin 2016 aangegeven dat nog eens £700 miljoen 

extra ter beschikking wordt gesteld om 1500 

waterkeringen te bouwen en onderhouden die 

gemeenschappen met een verhoogd risico op 

overstroming kunnen beschermen36.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er is vanuit Partners voor Water een subsidie 

beschikbaar voor pilot/demonstratieprojecten of 

haalbaarheidsstudies. Het doel van de subsidie is het 

stimuleren van de toepassing van Nederlandse 

innovatieve water gerelateerde oplossingen in 

buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende 

systemen (voor meer informatie zie RVO.nl). Er is een 

succesvolle aanvraag ingediend van een Nederlands 

consortium (Royal HaskoningDHV, Hillblock, Van 

Oord, Deltares) voor een project in Somerset, in het 

Verenigd Koninkrijk.   

36 Department for Environment Food & Rural Affairs  

(2016) £700m boost for flood defences brings £150m 

more for Yorkshire and Cumbria  
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Uitdagingen 

De Brexit is een onzekere factor voor Nederlandse 

bedrijven die willen investeren in het Verenigd 

Koninkrijk. Het is nog onduidelijk of en op welke 

manier de Brexit effecten gaat hebben op de water 

sector. Op www.hollanduktrade.nl is een Brexit-loket 

geopend waar ondernemers met hun zorgen en 

vragen terecht kunnen, zodat een goede inschatting 

gemaakt kan worden van de bestaande risico’s en 

implicaties.  

Innovatieve waterwering in Somerset 

ondersteund door Partners voor Water 

Royal HaskoningDHV werkt aan de versterking van 

een zeedijk in Somerset, in opdracht van de 

Environment Agency. De in Nederland opgebouwde 

kennis over steenzetting (in plaats van storten) is nog 

niet goed bekend buiten Nederland en deze expertise 

wordt in dit project toegepast. In het project wordt 

samengewerkt met Hillblock een bedrijf 

gespecialiseerd in betonzuilen die hoge stabiliteit en 

golfremming combineert met ecologische voordelen. 

De subsidie (vanuit Partners voor Water) heeft het 

project ondersteund door een ‘level playing field’ te 

genereren voor een eerste toepassing van Hillblock. 

Door de innovatieve oplossing uit te werken en te 

vergelijken met de standaardalternatieven, heeft het 

project doorgang kunnen vinden. Projectpartners zijn 

Royal HaskoningDHV, Hillblock, Deltares en Van Oord. 
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5.7 VK - Gezondheidszorg  
Het gezondheidssysteem van het Verenigd Koninkrijk 

is erop gericht dat elke inwoner toegang heeft tot 

dezelfde zorg. De bevolkingsgroei en de steeds 

complexer wordende gezondheidsuitdagingen zetten 

dit systeem echter onder druk. Nederland wordt 

gezien als een ervaren business partner op het 

gebied van medische technologieën en het 

digitaliseren van de gezondheidszorg. Kansen voor 

Nederlandse ondernemers liggen naast medische 

technologie ook op het gebied van e-health.  

Marktontwikkeling 

Het Verenigd Koninkrijk wordt geconfronteerd met 

grote uitdagingen ten aanzien van de 

volksgezondheid en de stijgende kosten die dit met 

zich mee brengt.  

 

 

 

                                                        
37 De healthcare markt bestaat uit telehealthcare, 

mHealth, health analytics en digitale health systems. 

 
Mensen leven langer en een ongezonde levensstijl 

van een groot deel van de bevolking heeft chronische 

aandoeningen en ziekten tot gevolg. De Britse 

National Health Services kampen daarnaast met een 

begrotingstekort van £20 tot £30 miljard. Dit zorgt 

voor een sterke focus op het gebruik van (digitale) 

technologie om de zorg efficiënter in te richten. De 

digitale healthcare markt37 heeft een totale 

marktomvang van £2 miljard. Verwachting is dat deze 

markt groeit tot £2,8 miljard in 2018.38 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De komende vijf jaar is digitalisering van de 

gezondheidszorg prioriteit nummer 1 voor de Britse 

National Health Services (NHS). In totaal is hiervoor 

een investering van £5.5 miljard gereserveerd.  

 

38 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2016), 

Sectorschets e-health Verenigd Koninkrijk 
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Een van de doelen van de NHS is om ervoor te zorgen 

dat in 2020 zorg op afstand mogelijk is voor 25% van 

de patiënten met een chronische aandoening.  

Wet & Regelgeving 

Alle wet- en regelgeving die gerelateerd zijn aan  

e-health vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory 

Agency). Voor het gebruik van patiëntengegevens is 

er strikte wetgeving. De twee belangrijkste wetten 

zijn de Data Protection Act (1998) en de Human 

Rights Act (1998). Nederlandse ondernemers wordt 

aangeraden om een gekwalificeerde jurist te 

raadplegen voor het interpreteren van de juiste Britse 

wet- en regelgeving. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

In het Verenigd Koninkrijk zijn diverse 

subsidieregelingen beschikbaar voor lokaal 

gevestigde bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van 

innovatie binnen de zorgsector. Nederlandse 

bedrijven met een vestiging in het Verenigd 

Koninkrijk kunnen hier ook voor in aanmerking 

komen. ‘Innovate UK’ is hiervoor de landelijke 

organisatie, maar ook op lokaal niveau worden 

subsidies verstrekt. Daarnaast loopt ook het 

Interregionale programma Boost4Health waar ook 

Britse regio’s onderdeel van zijn. Horizon 2020 en 

Eureka zijn Europese programma’s die ook voor het 

Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn. Ook al zullen 

huidige toezeggingen vanuit Horizon 2020 

onaangetast blijven, bestaat de kans dat vanwege de 

Brexit er in de toekomst gelimiteerde toegang is tot 

middelen vanuit dit Europese fonds.  

                                                        
39 Op www.hollanduktrade.nl is een Brexit-loket geopend 

waar ondernemers met hun zorgen en vragen over 

zakendoen in het Verenigd Koninkrijk terecht kunnen. 

Uitdagingen 

Naast de onzekerheden die de Brexit39 met zich mee 

brengt zijn er ook andere uitdagingen om het volledig 

potentieel van e-health te benutten. Beperkte 

toegang tot patiëntengegevens en strenge data 

beschermingswetgeving vragen om een goede 

juridische achtergrond alvorens de markt te 

betreden.  

Telehealth vereenvoudigd Self-management 

voor patiënten  

Philips, Cheshire & Wirral Partnership NHS 

Foundation Trust en NHS West Cheshire Clinical 

Commissioning Group hebben in 2015 het project 

‘Self Care Champion in Cheshire opgestart. De 

samenwerking tussen deze drie organisaties heeft 

ervoor gezorgd dat er state-of-the-art telehealth 

materiaal en programma’s beschikbaar zijn voor 

gezondheidszorg in de regio. Door middel van 

telehealth kunnen patiënten op afstand worden 

gemonitord. Het doel van het project was om ervoor 

te zorgen dat mensen met meerdere chronische 

ziekten en complexe behoeften grotere 

onafhankelijkheid konden ervaren in hun dagelijks 

leven. 
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5.8 VK - Duurzaam  
transport & infrastructuur 

Het Verenigd Koninkrijk zet in op het verbeteren van 

zijn transportsystemen en infrastructuur. Nederland 

wordt gezien als een ervaren business partner op 

zowel duurzaam transport als infrastructuur. Er 

liggen kansen op (advisering bij) grote 

infrastructurele projecten en op het gebied van 

duurzaam transport, zoals elektrische voertuigen en 

een slimme laadinfrastructuur.  

Marktontwikkeling 

In 2035 wordt verwacht dat het Verenigd Koninkrijk 

ongeveer 72 miljoen inwoners zal hebben (toename 

van 12,1%, ten opzichte van 64,1 miljoen mensen in 

2013). Door de bevolkingsgroei moet de 

infrastructuur worden uitgebreid, echter moet 

gelijktijdig de bijdrage van de CO2-uitstoot van de 

transportsector worden teruggedrongen. 

Infrastructurele oplossingen dienen tevens bij te 

dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. 

Nederland is bij grote infrastructurele projecten, 

sterk vertegenwoordigd met spelers als BAM,  

Volker Wessel, Heijmans en Arcadis. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De Britse regering heeft plannen om ongeveer  

£300 miljard uit te geven aan (met name) grote 

infrastructurele projecten (havens, luchthavens en 

communicatie) voor de komende 5 jaar  

(tot 2021-2022). Daarnaast heeft de overheid zich 

ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat vanaf 2040 

alle nieuwe auto’s en bestelbusjes emissievrij moeten 

rijden.  

 

De overheid heeft voor het jaar 2016/2017 

£20 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling 

en inzet van duurzame transportmiddelen, zoals 

elektrische en waterstofvoertuigen, en een goede 

laadinfrastructuur. Deze £20 miljoen is onderdeel van 

een in 2015 door de overheid aangekondigde  

£5980 miljoen voor de transitie naar duurzaam 

transport. Begin 2017 heeft de Britse regering 

specifiek aangegeven dat er 20 projecten gelanceerd 

worden, die bijdragen aan duurzamer transport. 

 

 

Wet & Regelgeving 

De Britse overheid heeft een duidelijk wettelijk kader 

waarin staat beschreven dat het van belang is dat 

aanbieders van infrastructurele- en transport 

gerelateerde projecten oog hebben voor duurzame 

ontwikkeling (bijvoorbeeld aandacht voor de lokale 

gemeenschappen, de natuurlijke omgeving, veiligheid 

en onder andere het milieu).  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn subsidieregelingen beschikbaar op het gebied 

van innovatie, onder andere een toezegging uit 

december 2016 om £2,5 miljoen voor innovatie in de 

transportsector beschikbaar te stellen. Nederlandse 

bedrijven met een vestiging in het Verenigd 

Koninkrijk kunnen hier ook voor in aanmerking 

komen. ‘Innovate UK’ is de landelijke organisatie, 

maar ook op lokaal niveau worden subsidies 

verstrekt. Zo wordt een gedeelte van subsidies voor 

duurzaam transport in Londen verstrekt door de  

Greater London Authority (GLA).   
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Uitdagingen 

Verwacht wordt dat na de Brexit40 meer contracten 

(tenders) worden gegund aan Britse bedrijven. 

Nederlandse bedrijven kunnen hier op anticiperen 

door goede contacten te onderhouden met Britse 

partners en stakeholders. Tevens kan dit obstakel 

worden overkomen door het business model zo in te 

richten dat het gaat om het leveren van expertise en 

materialen aan Britse partijen.  

 

Londense dubbeldekkers laden contactloos op 

Een nieuw inductief laadsysteem voor elektrische 

dubbeldekker bussen is in september 2015 in gebruik 

genomen in Londen (als pilot voor een aantal 

bussen). Het systeem is ontwikkeld door IPT, 

dochteronderneming van het Nederlandse bedrijf 

Proov. Proov heeft in 2014 de aanbesteding voor de 

aanleg van laadstations gewonnen. Het elektrisch 

busvervoer sluit aan bij de Transport for Londen – 

strategie (TfL) die bedoeld is om het vervoer in 

Londen schoner te maken. De ex-burgemeester van 

Londen Boris Johnson wil ervoor zorgen dat de Britse 

hoofdstad in 2020 ’s werelds laagste emissies heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 Op www.hollanduktrade.nl is een Brexit-loket geopend 

waar ondernemers met hun zorgen en vragen over 

zakendoen in het Verenigd Koninkrijk terecht kunnen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrijk  
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5.9 Frankrijk - 
Landbouwopbrengst 

De land- en tuinbouw heeft in Frankrijk een steeds 

grotere focus op gezondheid en het milieu. Nederland 

wordt gezien als een ervaren business partner met 

expertise van klimaat slimme en kwalitatief 

hoogstaande landbouw. Economisch groeipotentieel 

wordt met name gezien op het gebied van duurzame 

technologie voor de tuinbouw (duurzame kassen). 

Marktontwikkeling 

Frankrijk is een land, waar landbouw en 

voedselverwerking hoog in het vaandel staan. 

Frankrijk is, met een aandeel van 19% van de 

Europese landbouwproductie, het grootste 

landbouwland in de EU. De 

voedingsmiddelenindustrie is door haar omzet en 

werkgelegenheid, de tweede belangrijkste 

economische sector van Frankrijk. 

 

De Franse consument wordt steeds kritischer op de 

wijze waarop voedingsmiddelen worden 

geproduceerd. De thema’s gezondheid en milieu 

krijgen steeds meer belangstelling en dit vraagt om 

aanpassingen in de productie en verwerking van 

voedingsmiddelen.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

In 2014 kondigde President Hollande in het kader van 

het programma ‘Investissements d’avenir’ 

(investeringen voor de toekomst), een nationaal 

strategisch actieplan aan met een budget van  

€730 miljoen voor de ‘herindustralisering’ van de 

Franse economie. Onderdeel hiervan was het 

programma voor landbouw ‘Plan Industriel Agro 

Alimentaire’ met een focus op innovatie (zoals voor 

seniorenvoeding en verpakkingen van de toekomst). 

De investeringssteun kent de volgende prioriteiten: 

gezondheid en welzijn, voedselveiligheid en 

traceerbaarheid, productiviteit en efficiency, 

duurzame ontwikkeling en groene energie 

(bijvoorbeeld van afvalstoffen van de 

voedselindustrie). Nederlandse landbouwbedrijven 

kunnen met hun expertise van klimaat slimme- en 

kwalitatief hoogstaande landbouw inspelen op de 

gemaakte plannen.  

 

 
 
Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

worden verschillende subsidies verstrekt. Om 

aanspraak te maken op lokale ondersteuning dien je 

als bedrijf echter wel eerst een zetel te hebben in 

Frankrijk. Om een zetel te verkrijgen moet een bedrijf 

aan een aantal voorwaarden voldoen, ten eerste 

moet toegang worden verkregen tot grond, hierover 

beslist o.a. de SAFER (grondbank voor 

landbouwgronden) en tevens moet het ministerie van 

Landbouw (op departementaal niveau) het bedrijf 

‘economisch levensvatbaar’ bevinden. 

Uitdagingen 

Fransen hebben een nationalistisch karakter en zijn 

minder gericht op buitenlandse handel en producten. 

De overheid stimuleert consumenten om Franse 

(lokale) producten te kopen. Maar liefst 70% van de 

Franse voedselconsumptie is ‘made in France’.  

 

Frankrijk is wel één van de top drie partners uit de EU 

voor Nederland, onder andere op het vlak van 

landbouw. In samenwerking met Franse partners kan 

Nederlandse expertise op het gebied van duurzame 

land- en tuinbouw worden uitgewisseld en valt deze 

barrière te omzeilen.  

Datacenter en Tuinbouw komen samen in 

Chateauroux 

Een Nederlandse vastgoedinvesteerder werkt aan de 

ontwikkeling van een datacenter in de buurt van 

Chateauroux. Dit datacenter zal veel warmte/energie 

opleveren. Samen met de burgemeester is een plan 

ontwikkeld om 40 hectare land naast het datacenter 

te ontwikkelen als tuinbouw gebied. De burgemeester 

heeft een aantal fiscale/subsidie maatregelen 

voorgesteld en hoopt daarmee Nederlandse 

tuinbouwers te interesseren om in het gebied te 

investeren. Tevens is er, in samenwerking met de 

ambassade, projectontwikkelaar en de burgemeester, 

in januari 2017, tijdens een grote tuinbouwbeurs, 

een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 

Nederlandse tuinbouwers om vervolgstappen te gaan 

zetten. 
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5.10 Frankrijk - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

Frankrijk heeft ingezet op slimme en duurzame 

vormen van transport en infrastructuur, waarbij veel 

aandacht uitgaat naar elektrisch rijden. Nederland 

wordt op dit gebied gezien als een ervaren business 

partner waardoor er grote kansen liggen in elektrisch 

vervoer en slimme laadinfrastructuur.  

Marktontwikkeling 

De transportsector in Frankrijk is verantwoordelijk 

voor de grootste CO2-uitstoot. Deze sector draagt, 

tevens door de uitstoot van fijnstof, voor een 

belangrijk deel bij aan de slechte luchtkwaliteit in 

steden. Ongeveer 60% van de bevolking ademt 

dagelijks ongezonde lucht in. Door de slechte 

luchtkwaliteit, dichtslibbende steden en 

milieuvervuiling hebben verschillende steden 

milieuzones ingesteld. Hiervoor worden bepaalde 

wegen afgesloten, wordt het vrachtverkeer beperkt 

en het gebruik van de fiets gestimuleerd. Schoon 

transport ten behoeve van de luchtkwaliteit blijft een 

belangrijk aandachtspunt. Parijs verscherpt, als 

eerste van de 25 grote Franse steden, de regels van 

de milieuzone vanaf april 2017. Ditmaal wordt 

gekeken naar voertuigen met een buitenlands 

kenteken.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De Franse overheid heeft, naast de bovengenoemde 

milieuzones, toegezegd om het gebruik van elektrisch 

vervoer te stimuleren en heeft daartoe de volgende 

middelen aangekondigd:  

• Verstrekking van een bonus bij de aanschaf van 

een elektrische auto. 

• Het plaatsen van 7 miljoen laadpunten voor 

2030. Nieuwe parkeergarages worden verplicht 

laadpunten te plaatsen en particulieren die thuis 

een laadpaal installeren krijgen fiscale aftrek. 

 
 
• Openbare instellingen moeten hun wagenpark van 

elektrische voertuigen voorzien. Eén op de twee 

nieuwe auto’s van openbare instellingen moet 

elektrisch zijn. 

• Grote logistieke bedrijven moeten hun  

CO2-emissies door transport en logistiek 

terugbrengen met 10% in 2020 en in 2025 met 

20%. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn subsidieregelingen en innovatiekredieten 

beschikbaar die toegepast kunnen worden voor 

duurzaam transport & infrastructuur. Zie RVO.nl voor 

het meest actuele overzicht.  

 

Hiernaast is een voorbeeld van een succesvolle 

overheidsstimulering het PIB ‘Frankrijk EV-T’ dat in 

maart 2017 van start is gegaan. Dit PIB-programma, 

gericht op elektrische mobiliteit, loopt voor drie jaar. 

Het doel is om business te creëren rond 

laadinfrastructuur, smart charging, knowhow en 

zwaar en licht elektrisch vervoer. 

Duurzame stadsbus van Ebusco in Parijs 

mede dankzij Innovatiekrediet 

Het Nederlandse bedrijf Ebusco heeft in 2016 

getekend voor de levering van 10 elektrische 

stadsbussen voor de stad Parijs. Het bijzondere van 

deze stadsbus is de hoge actieradius: hij rijdt 300 

kilometer zonder tussentijds opladen en heeft 

exploitatiekosten die vergelijkbaar zijn met een bus 

met dieselmotor. Peter Bijvelds, CEO van Ebusco 

Helmond, is enthousiast over het resultaat: "De 

ondertekening van de opdracht met de stad Parijs 

voor 10 bussen is fantastisch, zowel voor Ebusco als 

voor alle medewerkers die hun werk nu bekroond 

zien. Een van de sleutels tot dit succes is dat we altijd 

onze eigen koers konden blijven varen. Het 

innovatiekrediet dat RVO heeft verstrekt gaf Ebusco 

daarbij zeker een duwtje in de goede richting.



 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigde Staten 
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5.11 VS - Waterinfrastructuur,  
zuivering & recycling 

Met een stijgende zeespiegel, een opwarmend 

klimaat en extremere weersomstandigheden staat de 

Verenigde Staten voor grote uitdagingen op het 

gebied van waterinfrastructuur. Nederland wordt 

gezien als een ervaren business partner op het 

gebied van waterkering en watermanagement en dit 

resulteert in kansen in watertechnologie en verdere 

advisering rondom waterkeringen en 

overstromingsbeheer. 

Marktontwikkeling 

De markt voor waterinfrastructuur groeit en biedt 

mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers in de 

Verenigde Staten. Momenteel komen al veel 

opdrachten voor Nederlandse ondernemers uit 

Californië.  

 

                                                        
41 https://www.arcadis.com/en/united-states/news/latest-

news/press-releases/2016/12/flint-hires-arcadis-to-

plan-water-distribution-system-improvement  

 
 
Daarnaast wordt er volgens de ASCE (American 

Society of Civil Engineers) verwacht dat de behoefte 

voor investeringen in waterinfrastructuur van jaarlijks 

$13 miljard gaat stijgen naar $30 miljard in 2040. Dit 

biedt mogelijkheden voor bedrijven in verschillende 

staten.  

 

Ter illustratie: 

1. Deltares heeft met de fondsen van NOAA Climate 

Project Office, onderdeel van het federale 

Department of Energy, meegeholpen aan droogte- 

en overstromingsanalyses in Zuid-Florida. 

2. Arcadis is door Flint, Michigan, gecontracteerd 

om een belangrijk deel van de verbeteringen in 

het drinkwatersysteem uit te voeren na ernstige 

besmetting in 201441. 
  

 

 

https://www.arcadis.com/en/united-states/news/latest-news/press-releases/2016/12/flint-hires-arcadis-to-plan-water-distribution-system-improvement
https://www.arcadis.com/en/united-states/news/latest-news/press-releases/2016/12/flint-hires-arcadis-to-plan-water-distribution-system-improvement
https://www.arcadis.com/en/united-states/news/latest-news/press-releases/2016/12/flint-hires-arcadis-to-plan-water-distribution-system-improvement
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3. Het partnerschap tussen de Nederlandse Water 

Alliance en het Global Water Center in Milwaukee. 

Water alliance is een publiek-privaat partnerschap 

dat bedrijven, onderzoeksinstanties en overheid 

op het terrein van water samenbrengt42.  

4. Arcadis is een belangrijke leverancier voor New 

York City Departments of Environmental 

Protection (NYC DEP)43. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Er is jarenlang structureel te weinig geïnvesteerd op 

het gebied van waterinfrastructuur. In reactie hierop 

is er eind 2016 door het Amerikaanse Congres een 

wet (WIIN) voor Water Infrastructuur aangenomen 

(de wet behelst deelgebieden als toelevering van 

water, afvalwater en water management). In de WIIN 

(Water Infrastructure Improvements for the Nation) 

staat dat er $16 miljard ter beschikking wordt gesteld 

voor de verdere ontwikkeling van de watersector. 

Naast deze wet op federaal niveau hebben vele 

kuststaten en steden statelijke en lokale fondsen 

beschikbaar gesteld om kustgebieden te beschermen 

tegen overstromingen (New York, Virginia, North 

Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, 

Mississippi, Louisiana, Texas en Californië). 

Tegelijkertijd conflicteert dit met het aantreden van 

President Trump waardoor gekort wordt op fondsen 

voor klimaat gerelateerde zaken (kustbescherming 

e.d.). 

 

Op het gebied van watertechnologie zijn de 

belangrijkste federale beleidsprogramma’s 

gerelateerd aan de Safe Drinking Water Act en de 

Clean Water Act.  

 

                                                        
42 http://wateralliance.nl/water-alliance-gaat-

samenwerking-met-amerikaans-global-water-center-

verder-uitbouwen/ en 

http://www.firstpathway.com/blog/global-water-center-

partners-water-alliance 

Deze programma’s worden door de Environmental 

Protection Agency (EPA) gecoördineerd en voorzien 

in zuiverings- en lozingseisen, 

financieringsprogramma’s en kaders voor het 

managen van innovatieve afvalwater en water 

technologieën. 

Ondersteuningspunten & subsidieregelingen 

De individuele staten van de VS zijn elkaars 

concurrenten waar het gaat om het aantrekken van 

buitenlandse bedrijven en investeringen.  

Ze stellen daarom verschillende 

stimuleringsprogramma’s en andere regelingen ter 

beschikking. Een overzicht van de belangrijkste 

stimuleringsregelingen voor het bedrijfsleven op 

statelijk niveau is te vinden op blsstrategies.com44.  

 

Het gaat hierbij in de regel voornamelijk om: 

• Aantrekkelijke leningen/financiering 

• Opleidingsprogramma’s 

• Belastingvoordelen 

 

Er zijn tevens subsidies beschikbaar vanuit RVO voor 

Nederlandse bedrijven actief in dit cluster45. 

Bedrijven met innovatieve technologie, methodologie 

of prototypen op watergebied kunnen een aanvraag 

indienen voor de subsidieregeling Waterveiligheid en 

Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD). Dit is 

onderdeel van het programma Partners voor Water 

(PvW). 

  

43 www.nyc.gov/dep 
44 http://www.blsstrategies.com/content.asp?id=120  
45 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-

water-pvw  

http://www.blsstrategies.com/content.asp?id=120
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-water-pvw
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-water-pvw
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Uitdagingen 

Met het aantreden van President Trump en het 

‘America First’- beleid, is de verwachting dat het voor 

buitenlandse bedrijven lastiger wordt om voet aan de 

grond te krijgen in de Amerikaanse watersector.  

De Ambassade in de Verenigde Staten raadt in ieder 

geval aan om de samenwerking te zoeken met 

bedrijven en instanties in de Verenigde Staten. 

Zonder een goed netwerk, de juiste lokale kennis en 

vertegenwoordiging, is het een uitdaging voor een 

buitenlands bedrijf om succesvol te zijn in de 

Verenigde Staten. 

 

“Rebuild by Design Competition” 

OMA en Royal HaskoningDHV hebben in 2014 de 

“Rebuild by Design Competition” gewonnen. OMA en 

Royal HaskoningDHV hadden een uitgebreide 

stedelijke water strategie voor de Amerikaanse stad 

Hoboken (staat New Jersey) uitgedacht om hiermee 

de stad te beschermen tegen overstromingen. 

Orkaan Sandy had er in 2012 voor gezorgd dat 80% 

van Hoboken blank stond en zorgde voor $250 

miljoen schade. De secretaris van huisvesting en 

stedelijke ontwikkeling (Housing & Urban 

Development) had vervolgens $ 230 miljoen 

beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de 

nieuwe stedelijke waterstrategie.   
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5.12 VS - Duurzaam  
transport & infrastructuur 

De grote steden van de VS ondervinden uitdagingen 

op het gebied van luchtkwaliteit, olieafhankelijkheid 

en congestie van drukke steden. Transport is een 

belangrijke oorzaak van deze uitdagingen, maar biedt 

tegelijkertijd ook kansen voor verandering en 

economische groei. Schoon en autonoom wegvervoer 

staat daarom sterk in de belangstelling. Nederland 

kampt met dezelfde uitdagingen als de VS en kan met 

zijn kennis van slim en elektrisch vervoer een 

belangrijke business partner vormen.  

Marktontwikkeling 

De ontwikkelingen van automatisering en 

toenemende connectiviteit zullen de komende jaren 

tot een transitie leiden in verschillende 

transportmodaliteiten: communicerende auto’s, 

bussen, vrachtwagens en autonoom varende 

schepen. Deze ontwikkelingen worden in de VS 

minder belemmerd door wetgeving dan in Europese 

lidstaten. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Onder de Obama-administratie zijn een aantal 

federale stimuleringsmaatregelen genomen om 

schoon wegvervoer te stimuleren in de vorm van 

subsidies, fiscale maatregelen en R&D. Afgelopen 

zomer 2016, werd nog voor $55 miljoen aan 

subsidies voor schone stadsbussen verschaft en een 

Smart Cities Challenge uitgeschreven van  

$ 40 miljoen, met een focus op innovatieve vormen 

van mobiliteit en intelligente transportsystemen.  

De afzonderlijke staten in de VS hebben hun eigen 

programma’s. In Californië bestaan bijvoorbeeld 

fiscale maatregelen ter bevordering van schoon 

vervoer.  

 

                                                        
46 https://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main 

/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf 

 
 
De elektrificatie van het wagenpark heeft daar vooral 

een vlucht genomen vanwege strenge 

voertuigemissie-eisen, uitrol van de 

laadinfrastructuur en bewustwordingscampagnes. 

Emissie-eisen (CAFE Standards) zijn een belangrijke 

driver voor schone voertuigtechnologie en worden 

regelmatig bijgesteld. Hoewel er voortgang wordt 

geboekt, loopt de VS hierin, met uitzondering van 

Californië (die als enige staat eigen emissienormen 

mag stellen), achter op Europa.  

 

New York City heeft het meest ontwikkelde openbaar 

vervoer systeem van de VS, maar het is inmiddels 

sterk verouderd. De staat New York heeft een 

strategisch plan46 voor 2030 opgesteld met als doel 

om het transportsysteem drastisch te vernieuwen. 

Milieu & energie is van één van de vijf speerpunten 

van dit plan. Een ander voorbeeld is het programma 

“ChargeNY”, waarbij de staat New York helpt bij het 

realiseren van 3.000 oplaadpunten voor de 40.000 

elektronische voertuigen die op de weg verwacht 

worden in 2018. De staat biedt hulp in de vorm van 

onderzoek, demonstratie projecten, gunstig beleid en 

het installeren van laadpunten om de transitie naar 

elektrisch vervoer te versnellen. 

Wet & Regelgeving 

Federale subsidies voor infrastructuur zijn 

onderworpen aan de Buy America Act, die bepaalt 

dat transportinfrastructuur, beheerd door de Federal 

Transit Authority en Federal Highway Authority, 

aangelegd moet worden met Amerikaanse materialen 

en producten. Fiscale voordelen staan daarentegen 

wel open voor buitenlandse bedrijven. De industrie 

lobbyt op dit moment om dit soort maatregelen in de 

Trump-administratie overeind te houden. 
  

https://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main
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Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

De individuele staten van de VS zijn elkaars 

concurrenten waar het gaat om het aantrekken van 

buitenlandse bedrijven en investeringen. Ze stellen 

daarom verschillende stimuleringsprogramma’s en 

andere regelingen ter beschikking47.  

 

Het gaat hierbij in de regel voornamelijk om: 

• Aantrekkelijke leningen/financiering 

• Opleidingsprogramma’s 

• Belastingvoordelen 

 

In California heeft C2C/S4C in 2013 het publiek-

private partnership ‘Holland Mobility House’ 

opgericht om kennis en innovatie over smart en e-

mobility uit te wisselen tussen Nederlandse en 

Amerikaanse overheden, kennisinstellingen en 

bedrijven. In januari 2017 is een akkoord gesloten48 

waar onder meer de Nederlandse overheid €10 

miljoen in financiert. De missie van dit fonds is om 

een bijdrage te leveren aan veelbelovende Smart e-

mobility-proposities en de wederzijdse samenwerking 

tussen Californië en Nederland te stimuleren. 

Uitdagingen 

De ontwikkeling van de, onder de Obama-

administratie geïnitieerde, stimuleringsmaatregelen 

voor schoon en autonoom wegvervoer is onder de 

Trump-administratie onzeker. 

Echter, omdat beleid op dit gebied hoofdzakelijk 

vanuit de deelstaten gevoerd wordt én er vanuit een 

aantal staten  zoals Californië, Oregon, Washington 

en New York wel aandacht is voor verduurzaming is 

de verwachting dat kansen blijven bestaan. 

Participatie door buitenlandse bedrijven in 

overheidsaanbestedingen voor 

transportinfrastructuur zal wel erg lastig zijn 

vanwege de ‘Buy America Act’. Bij het betreden van 

de markt in het geval van overheidsaanbestedingen is 

het derhalve belangrijk om samenwerkingsverbanden 

aan te gaan met lokale partners. 

Elektrisch vervoer aan de Westkust 

In de afgelopen jaren zijn er aan de Westkust 

verschillende opdrachten en projecten gewonnen en 

uitgevoerd door een combinatie van Nederlandse en 

Amerikaanse bedrijven. Inmiddels hebben zich, 

vanuit een PIB-programma, twee Nederlandse 

bedrijven gevestigd aan de Westkust: EVBox, 

marktleider op het gebied van chargers voor 

elektrisch vervoer en Itility, een innovator op het 

gebied van smart mobility data analyse. Daarnaast 

zijn innovatieve concepten zoals Solaroad bijzonder 

kansrijk voor uitrol in de Verenigde Staten. Belangrijk 

hierbij is de combinatie tussen Nederlandse innovatie 

enerzijds en het openstaan voor lokale 

productiecapaciteit anderzijds. 

 

                                                        
47 Een overzicht van de belangrijkste 

stimuleringsregelingen voor het bedrijfsleven op 

statelijk niveau is te vinden op 

http://www.blsstrategies.com/content.asp?id=120 

48 Coast to Coast – Sustainable Impact Fund 



 

 

 

 

 

 

 

 

België 
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5.13 België - Gezondheidszorg  
Net als in Nederland, staat in België de 

gezondheidszorg onder druk. Hierdoor is er baat bij 

samenwerking. Er kan gedacht worden aan nieuwe 

samenwerkingsvormen en aan technologieën die de 

efficiëntie in de zorg verhogen. Belangrijke niches 

voor kansen in de Belgische gezondheidszorg zijn 

zorgwoningen en zorgtechnologie. 

Marktontwikkeling 

Vergrijzing van de bevolking, gekoppeld aan stijgende 

zorgkosten staan in conflict met de 

overheidsuitgaven waar juist op bezuinigd moet 

worden. Seniorenwoningen zijn de laatste jaren sterk 

in prijs gestegen tot gemiddeld € 1640 per maand 

(€ 400 hoger dan het gemiddelde pensioen). Ook is 

er een tekort aan rusthuisbedden, in Vlaanderen 

alleen al gaat het om 22.000 bedden. Daartegenover 

is er in de ziekenhuissector een overaanbod van 

bedden. Momenteel wordt een discussie gevoerd over 

het toekomstige beleid. Ofwel moet dit de richting 

uitgaan van het opzetten van netwerken van 

ziekenhuizen en taakverdelingen, ofwel kiest men 

voor minder ziekenhuizen en meer specialisatie.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Het budget van de Belgische overheid voor 

gezondheidszorg bedroeg in 2016 € 23,6 miljard. 

Circa € 160 miljoen werd besteed aan nieuwe 

initiatieven. Voor residentiële ouderzorg en hulp aan 

bejaarden was bij de Vlaamse overheid een budget 

van circa € 2.2 miljard beschikbaar (2016). 

Momenteel worden de meeste investeringen echter 

door private partijen gedaan.  
 
 

                                                        
49 Zie voor de website van Voka: 

http://www.healthcommunity.be/ 

 
Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

In België kunnen brancheverenigingen een 

aanknopingspunt vormen voor Nederlandse 

bedrijven. Zo heeft de branchevereniging Agoria een 

Healthcare technology club. De Healthcare 

Technology Club ondersteunt bedrijven, zowel lokaal 

als internationaal, die specifieke producten, 

oplossingen en diensten produceren voor de 

medische wereld. Het gaat dan voornamelijk om 

oplossingen die gelinkt zijn aan e-health, elektro-

medische toestellen, medische gebruiksgoederen of 

oplossingen voor sterilisatie en diagnose. Hiernaast 

faciliteert de Health Community van het Vlaams 

netwerk van ondernemingen, Voka49, (internationale) 

samenwerking op het gebied van zorg. BeMedtech is 

de organisatie die de medische 

hulpmiddelensectoren50 vertegenwoordigt tegenover 

alle belanghebbenden, onder meer de overheid.  

Thomashuizen voor verstandelijk 

gehandicapten 

Thomas was zelf een jongen met een verstandelijke 

beperking. In 2003 richtte zijn vader, uit onvrede met 

bestaande woonvoorzieningen voor verstandelijk 

gehandicapten, een nieuw concept op; het eerste 

Thomashuis werd een feit. Deze Thomashuizen 

bieden kleinschalige commerciële zorg voor 

verstandelijk gehandicapten. Zorgondernemers 

kunnen een huis starten via een franchise-concept. In 

zo’n huis hebben acht mensen met een verstandelijke 

beperking de leiding over het huis en worden op een 

breed vlak ondersteund door de ondernemers. In 

Nederland bestaan al tientallen succesvolle 

Thomashuizen en nu worden ze ook in België 

geopend. Thomashuizen spelen in op de behoefte van 

efficiënte en private zorg. 

  

50 De distributie van medische hulpmiddelen en hun 

hulpstukken is wettelijk geregeld. Kijk voor meer 

informatie op www.fagg.be 
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5.14 België - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

De kansen voor Nederlandse bedrijven in duurzaam 

transport & infrastructuur zijn verschillend per 

Belgisch gewest. In het Vlaamse en Brusselse gewest, 

ligt de nadruk op de ontwikkeling van infrastructuur 

en duurzame & leefbare steden, hier zijn de kansen 

voor Nederlandse bedrijven het grootst. 

Marktontwikkeling 

Vlaanderen heeft een agenda opgesteld voor de 

realisatie van de Sustainable Development Goals van 

de VN in 2030. Daarin werkt Vlaanderen met zeven 

transitieprioriteiten waarvan een ‘Vlot en veilig 

mobiliteitssysteem’ er één is. Deze transitie moet de 

impact van mobiliteit op mens en milieu 

minimaliseren.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Vlaanderen wil in 2030 minstens 40% van de woon-

werkverplaatsingen met het openbaar vervoer, te 

voet of per fiets laten gebeuren. Ook wil Vlaanderen 

de autoverplaatsingen tot 5 kilometer halveren. Eén 

van de middelen om deze doelen te bereiken is het 

aanleggen van een aantal fietssnelwegen: 2400 

kilometer over 110 verschillende routes. Daarnaast 

moet het vervoer veiliger worden. In 2030 mogen 

niet meer dan 133 verkeersdoden vallen. Daarmee is 

Vlaanderen op weg naar een ‘Vision Zero’: een 

toekomstvisie met nul verkeersslachtoffers. Brussel 

kent veel raakvlakken met het Vlaamse beleid. Ook 

Brussel wil autogebruik ontmoedigen en alternatieve 

mobiliteit bevorderen door middel van 

voetgangerszones, fietsroutes en automatisering & 

uitbreiding van het metronet. 

                                                        
51 Stad Gent (2015) Mobiliteitsplan Gent, Strategische 

mobiliteitsvisie, Mobiliteit als motor voor een duurzame 

en bereikbare stad. 

 
 
Er zijn veel initiatieven voor duurzaam transport en 

infrastructuur. Antwerpen heeft per 1 februari 2017 

een lage emissiezone; Brussel en Mechelen zullen dit 

voorbeeld in 2018 volgen.  

 

Ook in Gent is begin april een ambitieus 

mobiliteitsplan in werking getreden om het 

autogebruik in de binnenstad terug te dringen51. 

Daarnaast kunnen Belgen een subsidie tot € 4000 

ontvangen voor een nieuwe volledige elektrische 

auto. Om de ambitie van 60.000 elektrische auto’s in 

2020 in Vlaanderen te realiseren, is er bovendien een 

plan ontwikkeld om 5000 extra laadpalen te plaatsen. 

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voorziet 

bovendien 5,2 miljard aan investeringen om nieuwe 

tramlijnen, metrolijnen en elektrische bussen te 

realiseren tussen 2015 en 2025.  

 

De Oosterweeldeverbinding, het sluiten van de ring 

rond Antwerpen, gaat gepaard met enorme 

investeringen tussen € 3 en 9 miljard. Dergelijke 

grote infrastructurele projecten kunnen de 

leefbaarheid van omwonenden echter erg aantasten. 

Milieu- en omgevingseisen hebben het project al flink 

vertraagd. Dit biedt wel een kans voor Nederlandse 

bedrijven om mee te denken aan duurzame 

oplossingen. Hoe zorg je ervoor dat fijnstof en geluid 

de omgeving niet aantast? 
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Uitdagingen 

Voor de transport en infrastructuursector kan lokale 

aanwezigheid van een bedrijf erg belangrijk zijn, 

omdat bij uitvoering van projecten meestal met veel 

materiaal wordt gewerkt dat ter plaatse moet zijn. 

Het is daarom lastig om voor een grote opdracht in 

aanmerking te komen zonder Belgische vestiging of 

vertegenwoordiger.  

Meer met minder licht 

Philips Lighting speelt een belangrijke rol bij 

intelligente openbare verlichting in België. In onder 

andere Mechelen, Eeklo, Antwerpen en Kortrijk is 

straatverlichting aanwezig die op een lage intensiteit 

staan. Door middel van sensoren gaat de verlichting 

pas volledig branden wanneer verkeer passeert. Deze 

aanpak zorgt voor een efficiënter gebruik van 

energie. Op deze manier speelt Philips in op de 

transitieprioriteiten: vlotte en slimme 

mobiliteitssystemen en slim wonen en leven. 
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5.15 België - Duurzame 
productontwikkeling & 
procesoptimalisatie 

De transitie naar een circulaire economie wordt 

steeds belangrijker op de Belgische nationale agenda; 

deze niche binnen duurzame productontwikkeling en 

procesoptimalisatie groeit hard. Net als Nederland is 

België een koploper in de circulaire economie en 

daarmee een kansrijke samenwerkingspartner. 

Marktontwikkeling 

De federale overheid spreekt in haar 

langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling uit dat 

de invloed op mens en milieu onderdeel worden bij 

het meten van economische ontwikkeling in 205052.  

 

                                                        
52 Overheid België (.be) (2013) In 2050 - Een strategische 

federale langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling.  

 
 
 
Dit betekent dat externaliteiten worden doorberekend 

in de prijzen van goederen en diensten waarbij de 

gehele levenscyclus in beschouwing wordt genomen.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Op federaal niveau willen ministers Kris Peeters en 

Marie-Christine Marghem een circulaire economie in 

België ontwikkelen. Ze hebben eind 2016 

21 maatregelen voorgesteld die ze vóór eind 2019 

willen uitvoeren om België leider van de duurzame 

economie te maken53. Daarnaast hebben de drie 

gewesten hun eigen circulaire programma’s. 

 

Op Vlaams niveau is de circulaire economie een 

topprioriteit.  

 

53 Zie voor de 21 maatregelen: 

http://smooty1220.appspot.com.storage.googleapis.co

m/uploads/611/1478166820_21circeconnov2016.pdf 

http://smooty1220.appspot.com.storage.googleapis.com/uploads/611/1478166820_21circeconnov2016.pdf
http://smooty1220.appspot.com.storage.googleapis.com/uploads/611/1478166820_21circeconnov2016.pdf
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Het is één van de zeven transitieprioriteiten in visie 

2050; (de langetermijnstrategie voor Vlaanderen). De 

Vlaamse regering zet in op het behoud van de 

internationale voorsprong bij de omslag naar een 

circulaire economie.  

 

Vlaanderen maakt voor de circulaire economie onder 

meer werk van: 

1. Lokale productie en het vervangen van primaire 

grondstoffen door materialen die in Vlaanderen 

beschikbaar zijn. 

2. Het uitbouwen van de Vlaamse economie tot een 

competitieve bio-economie die biomassa 

duurzaam produceert en biomassastromen 

(her)gebruikt voor voeding, veevoeder, 

materialen, producten en energie. 

 

Wallonië zet met het Marshall-plan 4.0 ook in op de 

circulaire economie en wil dit onder meer uitvoeren 

via het Waalse Afvalstoffen Plan54. Dit plan heeft tot 

doel het gebruik van producten te optimaliseren, 

minder afvalstoffen te produceren en afvalstoffen te 

herkwalificeren als (sub)product. Ook wil Wallonië 

recycling maximaliseren; bijvoorbeeld door 

afvalrecycling uit landbouw en het bedrijfsleven te 

stimuleren. 

 

Met de uitvoering van het Gewestelijk Programma 

voor Circulaire Economie wil het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zichzelf op de kaart zetten als 

een bijzonder innovatieve Europese regio. Het plan 

loopt van 2016 tot 2020 en voor 2016 was een 

budget uitgetrokken van bijna 13 miljoen. Een groot 

deel hiervan gaat naar innovatie en het creëren van 

een economisch kader om bedrijfsactiviteiten te 

ondersteunen55. 

                                                        
54 Zie voor PLAN MARSHALL 4.0: 

http://planmarshall.wallonie.be/sites/default/files/ 

PM4.0_VersionNL.pdf 

Wet & Regelgeving 

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zet in 

op duurzame productie- en consumptiepatronen, 

door: 

1. Een minimaal niveau van milieukwaliteit voor 

producten en diensten te eisen. 

2. Het berekenen van milieueffecten van producten. 

3. Het helpen van de consument bij de keuze van 

milieuvriendelijke producten (via het Europese 

milieukeurmerk Ecolabel). 

4. Diversiteit aan landbouwproducten te verhogen 

en het aanbod van producten met milieucriteria 

uit te breiden. 

5. Overheidsdiensten te stimuleren duurzame 

aankopen en aanbestedingen te doen middels 

bijvoorbeeld de Gids Duurzaam Aankopen
56

. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Om de samenwerking rond circulaire economie te 

versterken en de beschikbare kennis en ervaringen 

van Nederlandse en Belgische bedrijven en 

beleidsmakers te delen, organiseert de Nederlandse 

Ambassade in België dit jaar weer een seminar over 

circulaire economie met de Nederlandse vereniging 

van afvalbedrijven, de Belgische Go4Circle en de 

permanente vertegenwoordiging van de EU  

(PV EU). 

Steel2Chemicals 

Een deel van de afvalgassen van metaalproducent 

Arcelor-Mittal in Zelzate worden geleverd aan het 

chemisch bedrijf Dow Chemical in Terneuzen. Dow 

Chemical kan de afvalgassen gebruiken om plastics 

van te maken. Het “afval” van het ene bedrijf wordt 

zo de “grondstof” voor het andere bedrijf en vervangt 

daarnaast het gebruik van olie. Dit project, 

Steel2Chemicals, helpt Arcelor-Mittal op weg naar 

hun visie van een ‘nul emissie fabriek’.  

 

55 D. Gosuin, C. Fremault, F. Laanan (2016) Gewestelijk 

programma voor circulaire economie. 
56 http://gidsvoorduurzameaankopen.be 

 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australië 
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5.16 Australië - 
Landbouwopbrengst 

Australië staat voor grote uitdagingen en keuzes op 

het gebied van landbouwopbrengst. Naast de 

noodzaak om de sterk groeiende bevolking in eigen 

land van voedsel te voorzien, heeft Australië ook de 

ambitie om een belangrijke voedselproducent te 

worden voor de Aziatisch-Pacifische regio. Nederland 

wordt gezien als een ervaren business partner op het 

gebied van land- en tuinbouw en zodoende ontstaan 

er kansen. Nederlandse bedrijven kunnen inspelen op 

de behoefte aan kennis en technologieën die 

bijdragen aan het optimaal benutten van de 

landbouwgrond en het efficiënt gebruiken van water 

en energie.  

Marktontwikkeling 

De verwachting is dat rond 2030 ongeveer 66% van 

de middenklasse van de wereldbevolking woonachtig 

zal zijn in Azië (nu 28%).  

 
 
Volgens de Australia New Zealand Bank (ANZ) 

kunnen Australische voedselproducenten als gevolg 

van deze bevolkingsgroei in 2030 ongeveer  

AUD 1,1 triljoen aan inkomsten genereren uit de 

land- en tuinbouwsector. Kijkende naar de 

marktontwikkeling van de tuinbouwsector, kan 

worden gesteld dat het één van de snelst groeiende 

sectoren is van Australië. Het Australian Bureau of 

Agricultural and Resource Economics and Sciences 

(ABARES) stelt dat de bruto productie van de 

tuinbouwsector in 2012 AUD 9,3 miljard  

(EUR 6,5 miljard) was ten opzichte van  

AUD 6,5 miljard in 2004/05. ABARES verwacht dat 

de productie verder is gestegen met 9,68% tot  

AUD 10,2 miljard in 2016/17. Dit betreft een 

gemiddelde groei van 8% per jaar, waarbij de 

economische groei in Australië gemiddeld 3 tot 4% is. 
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Publieke toezeggingen & Investeringen 

De laatste decennia is er beperkt geïnvesteerd in de 

agro-food en land- en tuinbouwsector. Het merendeel 

van de tuinbouwbedrijven is zodoende low-tech en 

verouderd. Om in te spelen op de vraag uit zowel 

Australië als uit de Aziatisch-Pacifische regio, is één 

van de speerpunten van de regering-Turnbull gericht 

op het verbeteren van de concurrentiepositie van de 

land- en tuinbouw sector. De regering heeft op  

4 juli 2015 het ‘Agricultural Competitiveness White 

Paper’57 uitgebracht met een toelichting op de 

beleidsprincipes en een plan om de agrarische sector 

competitief te houden/te maken. Het plan omvat een 

investering van AUD 4 miljard (€ 2,8 miljard). Verder 

is de regering van plan om de komende 4 jaar 

100 miljoen AUD extra te investeren in onderzoek en 

ontwikkeling (R&D) van de agrarische sector. 

Wet & Regelgeving 

Nederlandse bedrijven moeten zich bewust zijn van 

het feit dat Australië strengere wet- en regelgeving 

kent met betrekking tot bio-veiligheid en 

arbeidsomstandigheden (occupational safety & health 

regulations). Daarnaast kent Australië de 

zogenaamde ‘Foreign Investment Review Board’ 

(FIRB). Grote investeringen moeten worden 

goedgekeurd door dit overheidsorgaan.  

Ondersteuningspunten & subsidieregelingen 

Er zijn aangepaste (belasting)heffingen op het 

plaatsen van omheiningen, aanschaf van veevoer en 

uitgaven ten behoeve van waterinfrastructuur. Ook 

geldt een versoepeling van de regels door het 

zogeheten ‘Farm Management Deposit’ (FMD). Dit is 

een regeling waarbij boeren de mogelijkheid hebben 

om bedrijfsleningen en daarmee samenhangende 

rentekosten te compenseren. Boeren kunnen ook 

vanaf juli 2016 hun FMD verdubbelen en de FMD 

aanwenden (bijvoorbeeld in tijden van droogte) 

zonder verlies van bepaalde belastingvoordelen. 

                                                        
57 Australian Government (2015) Agricultural 

Competitiveness White Paper 

In de deelstaat ‘South Australia’ kan door 

Nederlandse ondernemers ook aanspraak worden 

gedaan op het ‘Economic Investment Fund’. Dit fonds 

is beschikbaar voor investeringen die 

werkgelegenheid en economisch voordeel leveren 

voor de staat.  

Uitdagingen 

Zaken doen in Australië brengt ook een aantal 

uitdagingen met zich mee. Australië kent 

bijvoorbeeld hoge arbeidskosten, stijgende energie- 

en waterkosten en een risicomijdende bedrijfscultuur. 

Nederlandse ondernemers dienen zich goed te laten 

informeren over de meest recente risico’s en worden 

geadviseerd waar nodig een Australische partner  

(of entiteit) in te schakelen voor het verkennen van 

de markt. 

Hightech in de woestijn 

Het Nederlandse bedrijf Van der Hoeven Horticultural 

Projects, is naast andere Nederlandse bedrijven 

betrokken bij de bouw van de ‘Sundrop Farms’. Dit is 

een ‘state of the art’ tomatenkas in Port Augusta, 

gelegen in het Zuiden van Australië. De locatie omvat 

4 gecontroleerde kassen van elk 5 hectare, een 

ontziltingsinstallatie en een veld met zonnepanelen 

dat bestaat uit een 115 meter hoge toren en meer 

dan 23.000 spiegels die de energie van de zon 

opvangen. De nieuwe locatie is uniek en enig in zijn 

soort. Deze locatie moet werk gaan verschaffen aan 

zo’n 175 mensen en kan op jaarbasis meer dan 

17.000 ton tomaten produceren door middel van 

zonne-energie, zeewater en natuurlijke 

gewasbescherming.   
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5.17 Australië - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

Australië gaat flink investeren in duurzaam transport 

en infrastructuur. Er wordt gezocht naar nieuwe 

stadsconcepten, o.a. door de inzet van slimme 

digitale technologie, om de duurzaamheid, 

toegankelijkheid en veiligheid te verbeteren. Tevens 

staan betaalbare woningen en een gezonde 

leefomgeving centraal in de plannen. Nederlandse 

bedrijven kunnen ondersteunen met kennis en kunde 

om de gewenste transitie naar nieuwe 

stadsconcepten te realiseren. 

 
 
Marktontwikkeling 

Australië wil de komende jaren flink gaan investeren 

in zijn infrastructuur. De redenen hiervoor zijn de 

sterk groeiende bevolking, de diversificatie van de 

economie (niet langer voornamelijk gebaseerd op 

grondstoffen) en de mogelijkheden die een 

economisch groeiend Azië biedt. 

 

Nederland wordt gezien als een interessante business 

partner vanwege zijn smart city concepten en 

technologische kennis van duurzaam transport en 

infrastructuur.  
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Tussen Australische en Nederlandse steden zijn tot 

op heden acht smart city overeenkomsten getekend.  

Centraal hierin staat het uitwisselen van opgedane 

kennis en het internationaal samenwerken op het 

gebied van smart cities projecten
58

. Nederlandse en 

Australische steden kunnen elkaar hierin aanvullen, 

aangezien ze veelal gelijke behoeftes hebben. De 

Australische minister voor steden bezocht in 2016 

Nederland om met name over smart cities informatie 

in te winnen. Daarnaast volgt aankomend jaar (in 

november) een bezoek van een Australische delegatie 

om nader kennis te nemen van Nederlandse smart 

city innovaties en oplossingen. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Een aanzienlijk deel van de Australische 

infrastructuur is verouderd en voldoet niet langer aan 

de eisen van de groeiende bevolking en 

exportbehoeftes van het land. De hoeveelheid 

investeringen in deze sector is in de afgelopen 

10 jaar toegenomen. De federale regering heeft 

toegezegd om tot aan 2020 AUD 50 miljard 

(€ 34,9 miljard) in infrastructuur te investeren. Dit zal 

bovenop de investeringen komen die de individuele 

staten en territoria zullen doen. 

Recentelijk heeft de federale regering het Smart 

Cities Plan
59

 gelanceerd, waarin geld vrijkomt voor 

steden om te investeren in smart cities projecten. 

Duurzaam transport kan hier ook onderdeel van zijn. 

Steden kunnen projectvoorstellen insturen om in 

aanmerking te komen voor deze subsidie.  

Wet & Regelgeving 

De federale regering heeft geen federaal 

beleidskader voor duurzaam transport. Dit is 

toebedeeld aan de individuele staten en territoria
60

. 

De federale regering maakt in haar algemene 

transportbeleid onderscheid tussen Maritiem, Rail, 

Weg en Luchtvaart. Voor deze vier clusters geldt 

apart een groot aantal wetten
61

.  

Uitdagingen 

Voor buitenlandse investeerders kunnen de 

langdurige en vaak kostbare tenderprocessen die 

voorafgaan aan het binnenhalen van een 

infrastructureel project een uitdaging zijn. De 

tenderprocedures voor grote infrastructurele 

projecten (±AUD 1 miljard/€ 0,7 miljard) zijn echter 

vele malen intensiever dan de tenderprocedures voor 

kleinschaligere smart city projecten. De 

technologische aard van smart city projecten in 

combinatie met consultancy maakt dat deze 

tenderprocessen kansrijker zijn voor buitenlandse 

partijen, waaronder Nederlandse aanbieders. 

Grote Nederlandse bouw en 

ingenieursbureau’s zijn actief op (duurzame) 

transportprojecten 

Royal HaskoningDHV, Heijmans (fietsinfrastructuur), 

BAM en Damen zijn allen actief in het (duurzame) 

transport – en infrastructuurcluster in Australië. 

 

 

                                                        
58 Zie voor meer informatie over deze projecten: 

https://gsc3.city/2017/03/australian-smart-city-

projects/ 

59 Australian Government (2016) Smart City Plan 
60 Wetsvoorbeeld van NSW: 

http://www.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/b2b

/publications/transport-environment-policy-

framework.pdf 
61 De wetten zijn te vinden op: 

https://infrastructure.gov.au/transport/australia/legislat

ion/index.aspx 

http://www.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/b2b/publications/transport-environment-policy-framework.pdf
http://www.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/b2b/publications/transport-environment-policy-framework.pdf
http://www.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/b2b/publications/transport-environment-policy-framework.pdf
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5.18 Japan - 
Landbouwopbrengst 

Japan streeft naar een transitie in de landbouw en wil 

richting grootschalige en moderne 

productiemethoden. Er liggen concrete 

mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in de 

export van kennis en materialen ter ondersteuning 

van deze transitie.  

Marktontwikkeling 

Japan produceert momenteel ongeveer 40% van zijn 

gebruik van landbouwgoederen zelf. Om de 

voedselzekerheid te waarborgen wil Japan in 2030 

55% zelf verbouwen. Japan is echter een land met 

een ruig terrein en een groot aantal kleine 

boerenbedrijven; dit maakt opschaling complex. Om 

deze uitdaging te overkomen is Japan op zoek naar 

moderne en innovatieve productiemethoden ter 

optimalisatie van de landbouwopbrengst. 

Grootschalige tuinbouwcomplexen, plantenfabrieken 

en innovatie hotspots zoals een ‘food valley’ staan in 

de belangstelling.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Het hervormen en moderniseren van de 

landbouwsector is één van de prioriteiten van 

Premier Abe. Moderne tuinbouw is gunstig voor de 

dynamiek van het platteland dat momenteel erg 

subsidieafhankelijk is. Moderne tuinbouw verhoogt de 

zelfvoorzienendheid en de inkomsten van boeren. 

Bovendien kan het dienen als groeimotor voor de 

Japanse economie.  

 

De Japanse overheid besteedt momenteel jaarlijks 

circa € 20 miljard aan landbouwsubsidies. Er zijn 

echter geen enorme overheidsbudgetten beschikbaar 

gesteld voor de hervorming; er wordt vooral veel geld 

uitgegeven aan subsidies voor boeren ter 

compensatie van de internationale concurrentie bij 

liberalisering van de markt. Vanuit grote industriële 

conglomeraten (zoals Mitsubishi) komt wel 

investeringscapaciteit; zij zien kansen in de 

landbouwsector en hebben hun interesse geuit. De 

conglomeraten zijn potentiële klanten voor 

Nederlandse exporteurs van kennis en materialen. 

 

 
 
Ondersteuningspunten & subsidieregelingen 

Het ministerie van Landbouw, Bosbeheer en Visserij 

(MAFF) keert subsidies uit ter stimulering van de 

landbouw, bijvoorbeeld voor ‘next-generation’ 

tuinbouwkassen die tot 30% zuiniger zijn. Er zijn 

tevens subsidie programma's waarbij 50% van de 

investering vergoed kan worden. Nederlandse 

bedrijven maken zelfstandig geen aanspraak op deze 

subsidies, maar wel in Nederlandse-Japanse 

partnerships.  

Uitdagingen 

De gemiddelde Japanse boer heeft een hoge leeftijd 

(60 - 70plus). Een gebrek aan voldoende jonge 

nieuwe boeren die het vak kunnen overnemen maakt 

de sector conservatief, het zorgt voor een gebrek aan 

ondernemerschap en aversie voor nieuwe concepten. 

Doordat de politiek boeren met subsidies ondersteunt 

wordt het oude en inefficiënte systeem in stand 

gehouden. De drang om minder te gaan importeren 

(Japan is momenteel de grootste importeur van 

landbouwproducten ter wereld) en voedselzekerheid 

te verhogen is echter groot; grote structurele 

hervormingen kunnen daarom ieder moment 

losbarsten.  

Samenwerking op kassenbouw  

In oktober 2016 is een moderne kas geopend in 

Ishinomaki City door tuiniersbedrijf ‘De Liefde 

Kitakami’. Het kassencomplex is 2,4 hectare groot, 

en is bestemd voor tomaten- en paprikaproductie, 

met een prijskaartje van ¥1.379 miljoen 

(€ 12 miljoen). Ongeveer 60% is met 

overheidssubsidies gefinancierd. De overige kosten 

zijn gedragen door het bedrijf ‘De Liefde Kitakami’. 

Het ontwerp en de bouw van de kassen is 

ondersteund door een coalitie aan Nederlandse 

bedrijven (Green Square International, Priva, 

VB Group, Royal Brinkman en KUBO). Deze coalitie 

werkte nauw samen met Japanse aannemers 

waaronder Tomita Technologies en Daisen Co.   
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5.19 Japan - Gezondheidszorg  
Door vergrijzing en bevolkingskrimp heeft Japan een 

enorme uitdaging op het gebied van 

gezondheidszorg, specifiek op het gebied van 

ouderenzorg. Nederland wordt beschouwd als een 

potentiële partner waarmee kennis en ervaring 

gedeeld kan worden. Kansen liggen in zowel  

high-tech solutions als zorginfrastructuur en -

organisatie.  

Marktontwikkeling 

Japan wordt geconfronteerd met grote uitdagingen 

op het gebied van ouderenzorg. De zeer hoge en nog 

steeds stijgende levensverwachting, het lage 

geboortecijfer van 1,42 per vrouw en de lage 

immigratie liggen hieraan ten grondslag. Als gevolg 

hiervan krimpt het aantal arbeidskrachten en 

veroudert de bevolking significant. De VN voorspelt 

een daling van 127 miljoen inwoners nu tot 

120 miljoen in 2030 en 107 miljoen in 205062. Door 

deze uitdaging zijn de volgende tendensen zichtbaar 

in de markt: er is een focus op innovatie in de 

zorgrobotisering, zodat zorg kan worden aangeboden 

met een lager arbeidsaanbod. Hiernaast is er 

behoefte aan een transitie naar zorgvormen die het 

gat opvullen tussen mantelzorg en ziekenhuiszorg.  

 

Ondanks dat Japan op veel gebieden gericht is op 

eigen bedrijvigheid kan het de uitdagingen op het 

gebied van vergrijzing niet alleen aan. Op dit gebied 

kijkt Japan wel naar het buitenland en is Nederland 

één van de landen waarnaar gekeken wordt. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De regering-Abe zet in op high-tech solutions in de 

zorg om de tekorten aan arbeidskrachten op te 

vangen en daarbij kostenbesparing te 

bewerkstelligen.  

 

                                                        
62 Ministry of Health, Labour and Welfare (2015) Annual 

Health, Labour and Welfare Report ― Consideration of a 

depopulating society. 

 
Maar liefst 3,5% van het Japanse Bruto Binnenlandse 

Product (BBP) wordt aan R&D besteed en ruim 7% 

daarvan gaat naar zorginnovatie63. Verder heeft de 

regering-Abe onder de noemer "The Dynamic 

Engagement of All Citizens" als doel voor Japan 

gesteld dat de bevolkingsomvang zich in de komende 

50 jaar op 100 miljoen moet stabiliseren. Dit 

betekent dat het geboortecijfer tussen nu en 2030 

omhoog moet naar 2.07 (momenteel 1.42) d.m.v. 

een drastische uitbreiding van de 

kinderopvangcapaciteit en een verbeterde positie van 

werknemers met tijdelijke en parttime contracten 

t.o.v. werknemers met vaste en fulltime contracten. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Het ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn 

keert subsidies uit ter stimulering van innovatie in de 

zorg. In 2016 is een subsidieprogramma van start 

gegaan dat ook gericht is op buitenlandse bedrijven. 

De eerste subsidie uit dit programma is vergeven aan 

Philips. Philips werkt samen met Showa University 

aan een systeem waarmee artsen van ziekenhuizen 

uit de regio van Tokyo op afstand diagnoses kunnen 

stellen bij patiënten die in één van de andere 

aangesloten ziekenhuizen zijn. Op deze wijze kan in 

geval van nood gediagnostiseerd worden door een 

gespecialiseerde dokter in een ander ziekenhuis. De 

overheid zal ongeveer de helft van het project van 

verwacht ¥5 miljard (€ 4 miljoen ) betalen. 
  

63 OECD (2016) 
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Uitdagingen 

De hele specifieke eigen cultuur van Japan zorgt 

ervoor dat investeringen en bedrijvigheid vanuit het 

buitenland een uitdaging zijn. Bedrijven moeten een 

lange adem hebben om producten door te 

ontwikkelen zodat zij aansluiten op de Japanse 

markt. Het hebben van een goede Japanse 

zakenpartner is onontbeerlijk. Het is daarom als 

bedrijf ook noodzakelijk om Japan veelvuldig te 

bezoeken om de markt en zijn opties eigen te maken.  

Buurtzorg verovert Japan 

Het Nederlandse ‘Buurtzorg’ is in december 2016, na 

5 jaar van voorbereidingen, in Japan gestart met het 

aanbieden van thuiszorg volgens het Buurtzorg-

model. Dit model verzorgt kleinschalige zorg door 

vaste, kleine en zelfsturende teams van 

verpleegkundigen ondersteund door een 

gebruiksvriendelijk IT-systeem met minimale 

overhead. Buurtzorg werkt daartoe samen met een 

vijftal Japanse partnerorganisaties. Zij hebben de 

opleiding van personeel en de ontwikkeling van 

Japanse Buurtzorg-software ondergebracht in de 

lokaal opgezette Orange Cross Foundation. Buurtzorg 

speelt daarmee in Japan in op de sterke vergrijzing 

en het feit dat het medische systeem in Japan vooral 

op ziekenhuiszorg en mantelzorg is gericht en nog 

onvoldoende op professionele thuiszorg. 
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5.20 VAE - Gezondheidszorg  
Gezondheidszorg is een prioritaire sector voor de 

Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Door de 

toenemende vraag en het gebrek aan eigen kennis, is 

de VAE in toenemende mate op zoek naar 

privatisering, buitenlandse investeringen en Publiek-

Private Partnerships. Nederlandse expertise wordt 

gewaardeerd op het gebied van gezondheidszorg.  

De markt is volop in ontwikkeling en er liggen diverse 

kansen voor zowel equipment als expertise ten 

behoeve van welzijns- en 

gezondheidszorginfrastructuur. Hiernaast is er 

behoefte aan zorgeducatie.  

Marktontwikkeling 

Sociale en economische ontwikkelingen hebben in de 

VAE voor een grote verandering in lifestyle gezorgd.  

                                                        
64 Holland+You (2016) Opportunities for Dutch Businesses 

in the Gulf Region – Life Science & Healthcare. 

 
Dit heeft sterk bijgedragen aan de toename van 

welvaarts- en chronische ziektes zoals diabetes en 

obesitas. Tegelijkertijd is de levensverwachting van de 

bevolking sterk toegenomen. Ook heeft de VAE, als 

onderdeel van de Golfstaten, een aanzienlijk 

groeiende populatie vanwege het sterk stijgende 

beroep dat gedaan wordt op externe expertise om de 

economie verder te ontwikkelen. De 

bevolkingsomvang in de Golf stijgt naar verwachting 

tot 53.5 miljoen mensen in 2020, wat een stijging 

betekent van 30% ten opzichte van 2000. Door al 

deze trends groeit de zorgmarkt in de Golf naar 

verwachting met 12% per jaar tot $69.4 miljard in 

2018. De VAE is binnen de Golf één van de snelst 

groeiende en georganiseerde markten, met een 

overheidsuitgave van ongeveer $16,8 miljard in 

2014
64

. 
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Publieke toezeggingen & Investeringen 

De VAE heeft onlangs een nieuwe strategie 

gelanceerd, Vision 2021
65

 met als belangrijkste doel 

om in 2021 tot de beste landen ter wereld te horen in 

termen van welvaart en levenskwaliteit. De 

ontwikkeling van nationale gezondheidszorg is een 

integraal onderdeel van de visie; in de plannen staat 

duidelijk aangegeven dat de VAE toegang tot primaire 

gezondheidszorg voor de gehele bevolking wil 

garanderen. Hiernaast heeft het ministerie van 

Gezondheidszorg vooral focus op het bestrijden van 

welvaartsziekten. Om aan de toenemende vraag naar 

zorg te kunnen voldoen is de VAE in toenemende 

mate op zoek naar private partijen. 

 

VAE is een economie met nog beperkte eigen kennis 

en expertise wordt ingekocht. Omdat de oliebronnen 

eindig zijn, zet de regering van de VAE, net als de 

gehele Golfregio, in op diversificatie van de economie 

en het internaliseren van kennis. Opleidingen zijn 

hierbij een belangrijk onderdeel, daarom wordt 

geïnvesteerd in de verbetering van educatie, ook voor 

gezondheidzorg.  

Wet & Regelgeving 

Gezondheidszorg wordt zowel op federaal- als op 

emiraatsniveau geregeld. De federale wetgeving 

dateert uit de jaren 1970 en 1980 en is in afwachting 

van hervorming. Vooralsnog is het onduidelijk hoe de 

regelgeving precies gaat veranderen. 

 

De VAE zet zich in voor de introductie van een 

zorgverzekeringsstelsel waardoor er meer 

marktwerking binnen de zorg ontstaat. Deze 

ontwikkeling trekt private investeringen aan.  

                                                        
65 UAE Prime Minister’s Office. UAE Vision 2021. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn subsidies beschikbaar voor het bedrijfsleven in 

de gezondheidszorg. Zie RVO.nl. Tevens is er sinds 

2015 een PIB ‘Task Force Health Care goes Middle 

East’ met als doel de toegang tot de medische markt 

te vereenvoudigen en de bilaterale samenwerking 

tussen Nederland en Saudi-Arabië, Qatar en de VAE 

te ondersteunen.  

Uitdagingen 

Lokale vertegenwoordiging op de zorgmarkt is erg 

duur, wat een barrière kan vormen in de opstartfase.  

Men kan de markt in eerste instantie wel betreden via 

een lokale distributeur. Dit is een relatief eenvoudig 

en goedkoop proces.  

Philips speelt in op behoefte VAE 

In mei 2013 tekende Philips een Memorandum of 

Understanding (MoU) met Dubai Healthcare City 

waarmee Philips heeft toegezegd medische educatie 

programma’s uit te voeren in de VAE die bijdragen 

aan het doel om gezondheidszorg van wereldniveau 

te krijgen. Philips levert hiernaast technisch 

hoogstaande medische apparatuur die de VAE zelf 

niet kan produceren. Vanuit een lokale vestiging in 

Dubai levert Philips aan een groot aantal 

ziekenhuizen in de Golfstaten 
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5.21 VAE - Duurzaam  
transport & infrastructuur 

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ambieert een 

transformatie naar een economie die minder 

afhankelijk is van de export van fossiele brandstof en 

inkoop van expertise. Voor deze transitie zijn 

aanpassingen nodig in de huidige handels- en 

logistieke systemen, waaronder 

(lucht)havengebieden. Nederlandse bedrijven kunnen 

inspelen op deze transitie, gebruikmakend van de 

beschikbare logistieke kennis. Hiernaast zet de VAE 

hoog in op de ontwikkeling van duurzame smart 

cities. Nederlandse kennis en expertise op het gebied 

van duurzaam bouwen kan hier een belangrijke 

bijdrage aan leveren. 

Marktontwikkeling 

Zoals hierboven beschreven moeten logistieke 

systemen worden aangepast voor de transitie naar 

een meer duurzame economie met nieuwe 

handelsrelaties. Grote infrastructurele werken, zoals 

havens, zijn in de loop van de jaren al ver ontwikkeld 

(zowel in Dubai66 als in Abu Dhabi). Het verder 

ontwikkelen van zowel havens als luchthavens is 

echter nodig als de te verhandelen goederen 

veranderen. Hiernaast wil de VAE de kennis op het 

gebied van logistiek en de inrichting van 

handelsstromen internaliseren. Er is concreet 

behoefte aan onderwijs op het gebied van maritiem 

en logistiek. Naast de ontwikkeling van 

handelsstromen is er veel aandacht voor de 

verduurzaming van de omgeving in de vorm van 

smart city concepten en op het gebied van duurzaam 

bouwen.  

                                                        
66 Koninklijke Boskalis Westminster heeft in 2008 de 

opdracht ter waarde van circa EUR200 miljoen voor de 

herontwikkeling van de haven in Dubai uitgevoerd. 

 
 
Dubai zet er bijvoorbeeld op in om een van ’s-werelds 

meest verbonden en duurzame steden te worden. In 

de reis daarnaartoe heeft Dubai al een aantal mega 

smart city projecten aangekondigd67. De Dubai 

Electricity & Water Authority (DEWA) is van plan om 

via tenders, maar liefst $17,5 miljard te investeren in 

cleantech en smart city concepten68.  

 

Nederlandse bedrijven (zoals BAM, Royal Haskoning 

DHV en Arcadis) zijn al in beeld bij de bouw en 

ontwikkeling van nieuwe gebouwen (voetbalstadions, 

ziekenhuizen etc.). Nederland kan zijn positie verder 

uitbreiden door kennis en kunde verder te exporteren 

in andere smart city concepten. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Ontwikkeling van de nodige infrastructuur, met 

behoud van het milieu, vormt een prioritair 

onderwerp van het visie document van de VAE, Vision 

2030. De regering ambieert de ontwikkeling van een 

professioneel ontworpen en goed beheerde stedelijke 

omgeving, compleet met verkeer en 

vervoerssystemen van wereldklasse.  

 

De regering ziet transport en logistiek als belangrijke 

strategische sectoren voor de diversificatie van de 

economie (weg van de fossiele industrie). De VAE 

investeert momenteel veel in 

luchthaveninfrastructuur en luchtvaarttechnologie. 

Bij dergelijke ontwikkelingen is de VAE afhankelijk van 

externe kennis. 
  

67 Smart cities dubai 

(http://www.smartcitiesdubai.com/why-dubai-.html) 
68 RVO (2016) DEWA visits Rotterdam. 
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Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn subsidies beschikbaar vanuit RVO die ook 

toepasbaar zijn voor bedrijvigheid in de VAE. Een 

voorbeeld hiervan is het Dutch Trade and Investment 

Fund (DTIF). Dit fonds biedt leningen, garanties en 

exportfinanciering voor Nederlandse bedrijven die 

willen investeren in, of exporteren naar, buitenlandse 

markten. Kijk voor meer informatie en een volledig 

overzicht van subsidieregelingen op RVO.nl.  

BAM ontwikkelt stadsgebied in Al Ain,  

Abu Dhabi 

BAM heeft bijgedragen aan een ambitieus 

projectontwikkelingsplan rondom het voetbalstadion 

in Abu Dhabi waarbij ook duurzaamheidsaspecten 

een belangrijke rol hebben gespeeld. De ontwikkeling 

bestond uit woningen (650 appartementen in zeven 

gebouwen van vijf verdiepingen), een commercieel 

gebouw, een parkeergarage, een hotel met 

173 bedden en een eigen parkeerterrein. Het project 

omvatte ook de bijbehorende infrastructuur, zoals 

wegen, metro en had een focus op hoge kwaliteit van 

de openbare ruimte. Het project omvat in totaal 

ongeveer 300.000 vierkante meter bebouwd gebied. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Canada
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5.22 Canada - 
Landbouwopbrengst 

Canada wil de landbouw verduurzamen en 

diversifiëren. Om dat mogelijk te maken zijn 

onderzoek en innovaties erg belangrijk. Voor 

Nederlandse ondernemers worden vooral kansen 

gezien in de tuinbouw en het transport van 

landbouwproducten.  

Marktontwikkeling 

De Nederlandse emigratiestroom naar Canada in de 

jaren 50, 60 en 70 heeft grote invloed gehad op de 

land– en tuinbouwsector in Canada, De bekende 

Venlo kassen ziet men op veel plaatsen in Ontario en 

Brits-Columbia. De technologie in de kassen is vaak 

geïmporteerd uit Nederland. Ook voor de laatste 

technologische ontwikkelingen en voor nieuwe 

trends, zoals groei van medische marihuana, wordt 

gekeken naar de inzet van Nederlandse technologie. 

 

De landbouwsector is een belangrijke sector voor de 

economie van Canada. De producten afkomstig van 

de landbouwsector dragen met $100 miljard bij aan 

bijna 7% van Canada’s BNP. Bovendien verschaft de 

sector aan ruim 2 miljoen Canadezen een baan.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Kernpunten in het beleid van de Canadese overheid 

zijn het garanderen van de voedselvoorziening en       

-veiligheid; ook voor de moeilijk bereikbare gebieden 

in het noorden van het land. Bovendien wil Canada 

zich inzetten voor het behoud van biodiversiteit en 

waterkwaliteit in regio’s met veel 

landbouwactiviteiten.  

 

‘Growing Forward 2’ is het huidige vijfjarenplan van 

de overheid om van 2013 tot 2018 de innovatie en 

marktontwikkeling van de landbouwsector te 

realiseren.  

 

 

Voor Growing Forward 2 is $3 miljard CAD ter 

beschikking gesteld: 

• $1 miljard voor federale projecten om 

economische groei in de sector te realiseren. 

• $2 miljard voor cost-shared projecten op 

regionaal niveau om te zorgen dat programma’s 

voldoen aan regionale behoeften. 

 

De Canadese overheid ondersteunt de (duurzame) 

ontwikkelingen in de landbouwsector door te 

investeren in onderzoek en innovatie.  
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De regering belooft in haar begroting van 2016: 

• Een investering van $30 miljoen over een periode 

van zes jaar ter ondersteuning van onderzoek in 

genomics. 

• $197.1 miljoen over een periode van vijf jaar voor 

duurzame visserij en ‘aquaculture’. 

• Bijna $80 miljoen voor het updaten van het 

‘nutrition north’ programma dat er op gericht is 

om de hoge prijs van voedsel in het Noorden van 

Canada te verminderen.  

 

De Nederlandse ervaring in kassenbouw en koeling 

tijdens transport kan er voor zorgen dat Canadese 

landbouwproducten veilig en in goede staat de 

eettafels van de Canadese bevolking bereiken, 

ondanks de enorme afstanden. Ook kan hiermee 

onnodig gebruik van conserveermiddelen of andere 

chemicaliën in het productieproces worden 

voorkomen. 

Wet & Regelgeving 

In 2015 is de ‘Agricultural Growth Act’ in werking 

getreden69. Deze wetgeving stimuleert de agrosector 

door toegang tot nieuwe gewassen te verhogen en 

handelsmogelijkheden met internationale partners uit 

te breiden. De wet zorgt voor toegang tot 

internationaal wetenschappelijke literatuur en 

vermindert bureaucratie voor producenten met 

betrekking tot voedselveiligheidsnormen. Tot slot 

versterkt de Agricultural Growth Act 

eigendomsrechten voor veredelaars door het 

ratificeren van The International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants (UPOV). 

                                                        
69 Canadian Food Inspection Agency (2015) The 

Agricultural Growth Act: What it means for the Canadian 

agricultural industry.  

Dit juridische orgaan met aangesloten lidstaten, 

waaronder Nederland, kan kwekersrecht verlenen 

voor bepaalde gewassen.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er is overheidsondersteuning beschikbaar gericht op 

de landbouwsector. Een voorbeeld hiervan is het 

‘Agri-Opportunities Program’. 

Uitdagingen 

Nederlandse exporteurs moeten goed op de hoogte 

zijn van Canadese bouwvoorschriften en regelgeving 

over werkvergunningen. Gebrek aan lokale kennis 

leidt regelmatig tot vertraging. Met de komst van de 

CETA70 overeenkomst in 2017, is de verwachting 

echter dat een aantal barrières zal worden 

weggehaald en dat meer dan 98% van de bestaande 

importtarieven worden opgeheven.  

Energiezuinige kassenbouw in het koude 

Alberta 

In Alberta is het vanwege het koude klimaat lastig om 

kassenbouw te gebruiken. Een naar Canada 

geëmigreerde Nederlander, Joe Doef, zocht hier een 

oplossing voor. Met gebruik van een aantal 

innovatieve technieken afkomstig van Nederlandse 

bedrijven was het mogelijk om de kassenbouw van 

Doef’s Greenhouses Ltd. in Alberta flink uit te breiden 

en tegelijkertijd effectiever om te gaan met hun 

energie. Voor dit project is een overheidslening 

toegekend van CAD 2,2 miljoen via het  

‘Agri-Opportunities Program’.   

70 Comprehensive Economic and Trade Agreement tussen 

Canada en de EU. Zie voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ceta-

handelsverdrag-met-canada/inhoud/wat-is-ceta 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ceta-handelsverdrag-met-canada/inhoud/wat-is-ceta
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ceta-handelsverdrag-met-canada/inhoud/wat-is-ceta
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5.23 Canada - 
Waterinfrastructuur, 
zuivering & recycling 

Canada zet zich in voor een meer verantwoord 

watergebruik en het tegengaan van watervervuiling. 

Om ook in de toekomst de bevolking van Canada van 

voldoende schoon drinkwater te voorzien en 

hernieuwbare waterbronnen beter te beschermen, 

zijn innovatieve technologieën nodig. Nederland 

wordt gezien als een gewaardeerde partner in het 

bieden van oplossingen.  

Marktontwikkeling 

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht 

gekomen voor waterzuivering en duurzaam 

watergebruik. Ook het bewustzijn van consumenten is 

toegenomen, doordat steeds meer huishoudens in 

Canada een watermeter hebben. Omdat via de 

watermeter de prijs van water gekoppeld kan worden 

aan het verbruik, is er een economische incentive 

ontstaan om zuiniger met water om te gaan. Ondanks 

deze ontwikkeling, is het gebruik per hoofd van de 

bevolking heel hoog. Canada blijft (per capita) één 

van de grootste gebruikers van zoet water in de 

wereld.  

 

In Canada is er wel veel water, maar liefst 9% van de 

hernieuwbare zoetwaterbronnen in de wereld 

bevinden zich hier. Echter liggen ongeveer 60% van 

deze zoetwaterbronnen in het noorden, terwijl 90% 

van de Canadese bevolking in het zuiden woont. 

Bovendien is de vraag naar zoet water te groot. 

Watervervuiling en de toenemende druk op de 

zoetwatervoorraden zijn belangrijke aandachtspunten 

voor de Canadese overheid.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De watervoorziening in Canada is van een hoog 

niveau. Toch is er behoefte aan onderhoud van de 

bestaande waterinfrastructuur om ervoor te zorgen 

dat Canadezen in de toekomst kunnen blijven 

beschikken over schoon (drink)water. Daarom heeft 

de Canadese overheid een aantal hoofdthema’s 

geformuleerd. Er wordt ingezet op schone rivieren en 

meren, verminderen van watervervuiling en een 

veilige drinkwatervoorziening voor alle Canadezen 

(met extra aandacht voor de inheemse volkeren).  

 

Canada heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt in 

het opruimen en het voorkomen van vervuiling met 

een geïntegreerde aanpak van het beheer van 

ecosystemen en de bescherming van de 

zoetwatervoorraden. Er is echter nog veel werk te 

doen om het watergebruik te beteugelen en 

waterverontreiniging tegen te gaan. 

Wet & Regelgeving 

Sinds 2015 is het verboden om afvalwater direct of 

met minimale reiniging in rivieren of oceanen te lozen 

door “The Wastewater Systems Effluent Regulations”. 

Er is een groot budget gereserveerd om de 

faciliteiten te betalen die hiervoor nodig zijn. 

Zuiveringsfabrieken zijn erg kostbaar en vergen 

minimaal 400 miljoen CAD per installatie. De 

komende 5 tot 10 jaar worden veel van de 

verouderde faciliteiten (uit de jaren 60) vernieuwd en 

zal de overheid 30% van de investeringskosten voor 

haar rekening nemen; provinciale en lokale overheid 

betalen het resterende deel.  
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Uitdagingen 

Nederland staat bekend vanwege zijn kennis van 

waterinfrastructuur en zuivering. Deze expertise sluit 

goed aan bij de wensen van de Canadese overheid. 

De markt is de afgelopen jaren echter wel 

competitiever geworden omdat steeds meer andere 

landen ook over specialistische kennis beschikken 

met betrekking tot waterinfrastructuur. Om de 

Canadese markt te kunnen blijven bedienen is de 

uitdaging voor Nederlandse bedrijven om qua kennis, 

technologie en innovatie internationaal voorop te 

blijven lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
71 Don Procter (2016) Research team aims to treat 

wastewater as a resource 

Van afvalwater tot hulpbron 

Een Nederlands consortium (Desah, Deltares, WUR) 

heeft een aanbesteding gewonnen van Alberta 

Innovates – Energy and Environmental Solutions voor 

ongeveer € 700.000. Het consortium gaat in 

St. Albert het eerste deel bouwen van een decentrale 

afvalwater inzamelings- en verwerkingsinstallatie 

voor een nieuwe woonwijk van 1500 mensen. Het 

idee is om schoon water, energie en nutriënten op 

kleine schaal uit het afvalwater te herwinnen. Zo’n 

duurzame verwerkingsinstallatie vereist iets meer 

investering, maar wint zich snel terug. Zo kan de 

verbranding van methaan energie leveren voor het 

opwarmen van water of opwekken van elektriciteit 

voor de aangesloten huishoudens71.  
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5.24 Canada - Gezondheidszorg  
De gezondheidszorg in Canada en Nederland hebben 

veel overeenkomsten. De belangrijkste raakvlakken 

en zodoende ook kansen voor Nederlandse bedrijven 

in Canada liggen op ouderenzorg, e-health en 

geneeskundige R&D. 

Marktontwikkeling 

Door een veranderende demografie, dunbevolkte 

gebieden en de toenemende vergrijzing staat de 

Canadese gezondheidszorg voor een enorme 

uitdaging om in de toekomst betaalbaar en 

toegankelijk te blijven. De vergrijzing zal rond 2050 

oplopen tot 50% en dit zorgt voor een stijging van 

chronische ziekten en een grotere afhankelijkheid van 

palliatieve (levensverlengende) zorg. 

 

Nederlandse expertise op onderwerpen zoals 

overgewicht, oncologie en e-health kunnen bijdragen 

aan verbetering van de Canadese gezondheidszorg. 

Bovendien hebben Nederland en Canada te maken 

met dezelfde vraagstukken met betrekking tot 

vergrijzing. Intensievere samenwerking tussen de 

Nederlandse en Canadese geneeskundige R&D-sector 

kan daarom waardevol zijn voor beide landen. 

 

Ongeveer driekwart van alle zorgfinanciering is 

publiek. De totale kosten voor de gezondheidszorg 

bereikte 228 miljard CAD in 2016 ($6299 per 

Canadees). Dat is zo’n 11,1% van het Canadese BNP. 

Canada staat op nummer 3 met de hoogste uitgaven 

aan gezondheidszorg per capita ter wereld. De 

categorieën waar het meeste geld naar toegaan zijn 

ziekenhuizen (29%), medicijnen (16%) en artsen 

(15%). 

 

Een kwart van investeringen in de zorg wordt 

bijgedragen door private partijen. 

 
Een voorbeeld daarvan is de alliantie tussen 

Mackenzie Health in Ontario en Philips Health.  

Deze samenwerking van € 210 miljoen is aangegaan 

voor 18 jaar en richt zich op innovatie in de medische 

technologie en het ontwikkelen van een ‘smart 

hospital’. Dit ziekenhuis in Vaughan met 350 bedden 

moet beschikken over geavanceerde ‘imaging’-

technieken, chirurgie en hulpdiensten. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De gezondheidszorg is publiek gefinancierd en voor 

iedereen toegankelijk. Op dit moment is de overheid 

samen met de provincies in gesprek om tot een nieuw 

gezondheidsakkoord te komen om de toegang tot en 

betaalbaarheid van medicijnen, thuiszorg en 

psychische hulpverlening te verbeteren.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Op het gebied van zorginnovatie zijn er lokaal 

ondersteuningspunten. Een voorbeeld hiervan is het 

IRAP programma (Industrial Research Assistance 

Program) van het National Research Council. Dit 

programma stimuleert innovatie, specifiek voor het 

MKB en biedt financiering voor onderzoek.  

De handen ineen voor regeneratieve 

medicijnen 

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 

onderzoekt al jaren hoe het lichaam zichzelf kan 

genezen. Het is nu nog lastig om die kennis om te 

zetten in nieuwe behandelingen in de kliniek. Om 

daar verandering in te brengen tekenden LUMC’ers 

en prof. Wim Fibbe van regeneratieve geneeskunde, 

een overeenkomst met het Centre for 

Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) 

in Canada. In 2017 zal een gezamenlijk laboratorium 

geopend worden in Toronto.  
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5.25 Canada - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

Voor Nederlandse bedrijven liggen er in Canada grote 

kansen op het gebied van smart cities. Nederlandse 

kennis en expertise kunnen de ontwikkeling van 

duurzame en leefbare steden met een sterk 

intermodaal transportnetwerk ondersteunen. 

Marktontwikkeling 

Na pakweg 25 jaar aan gebrekkig onderhoud is er 

dringend behoefte aan vergaande maatregelen om de 

bestaande infrastructuur te upgraden en uit te 

breiden. Deze behoefte komt verder voort uit de 

sterke verstedelijking. Alleen al de metropool Toronto 

zal de komende 15 jaar naar verwachting van 

7 miljoen naar 15 miljoen inwoners groeien. De groei 

vereist een slimme aanpak en zorgt, vooral bij grote 

steden, voor een focus op smart cities. Deze 

ontwikkelingen bieden kansen voor Nederlandse 

bedrijven. Er is vraag naar kennis en consultancy in 

o.a. grondsanering en -verzet, masterplanning, 

intermodaal vervoer en ontwerp. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Verschillende grote steden en provincies hebben 

expliciete toezeggingen gedaan op het gebied van 

smart cities. In de provincie Ontario is het grootste 

transitieplan genaamd ‘The Big Move’ ontwikkeld, een 

omvangrijk plan dat het transport in het Greater 

Toronto Hamilton Area (GTHA) moet uitbreiden en 

opwaarderen. Het gaat om de aanleg van light rail en 

het moderniseren van bestaande infrastructuur om 

de toenemende (stedelijke) populatie te vervoeren. 

Daarnaast is, als onderdeel van ‘The Big Move’, geld 

gecommitteerd voor de Regional Express Railservice, 

waarmee ook de overgang van diesel naar elektrische 

treinen wordt gerealiseerd (2017). Het budget voor 

dit project is ruim € 33 miljard. Alle lagen van de 

Canadese overheid hebben deze budgetten al 

goedgekeurd en toegekend aan projecten van 

‘The Big Move’. 

 

 
 
Ook Montréal heeft een concreet plan om 

milieuvriendelijke infrastructuur aan te leggen. Voor 

een elektrisch ‘light rail system’ dat in 2020 klaar 

moet zijn is door de provincie 2,7 miljard en door een 

private partij, CDPQ, 3,1 miljard CAD geïnvesteerd. 

Naast deze investeringen is 81 miljard extra 

gereserveerd voor groene infrastructuur, openbaar 

vervoer en sociale infrastructuur (infrastructuur 

gerelateerd aan sociale dienstverlening zoals 

universiteiten, ziekenhuizen en gevangenissen). De 

nadruk ligt hierbij op de ontwikkeling van een 

moderne en duurzame economie waarbij Nederlandse 

expertise op het gebied van stadsplanning en urban 

design van toegevoegde waarde kan zijn voor 

Canada.  

 

De Canadese overheid heeft een indicatie gemaakt 

van de omvang aan investeringen die de komende 

jaren staan gepland. In 2015 is ongeveer €6 miljard 

geïnvesteerd. Voor 2017 staat al €10 miljard gepland 

waarvan de helft is toegewezen aan bestaande lange 

termijn plannen. Van 2023 tot 2028 zal het budget 

voor infrastructurele projecten waarschijnlijk oplopen 

tot gemiddeld €13 miljard  

per jaar.  

Wet & Regelgeving 

Provinciale en federale goedkeuringstrajecten voor 

infrastructurele projecten verschillen onderling. Houd 

hier rekening mee bij het starten van een project.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Het 'Dutch partnership for resilient cities in Canada' 

is sinds februari 2017 een nieuw publiek-private 

partnerschap waarbij vertegenwoordigers van 

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de 

overheid samenwerken. Als Partners for International 

Business (PIB) kunnen zij sectoroverstijgende 

oplossingen bieden om Canadese steden veerkrachtig 

te houden.  
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Door Nederlandse planning, ontwerp, techniek en 

ervaring samen te brengen kunnen duurzame 

oplossingen efficiënter en voordeliger worden 

aangeboden72. 

Uitdagingen 

Canadezen willen graag proof-of-technology voordat 

ze met een bedrijf in zee gaan. In Nederland zijn vaak 

pilots uitgevoerd en is het concept van slimme steden 

ook in de praktijk gebracht. Het is daarom raadzaam 

om een Canadese zakenpartner uit te nodigen om de 

werking van een technologie of plan te komen 

bekijken. Als hiervoor de tijd wordt genomen kunnen 

kansen in Canada optimaal benut worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
72 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2017) Lancering 

partnerschap voor veerkrachtige Canadese steden. 

Verwarmen in Vancouver 

Als onderdeel van de ontwikkelingen binnen smart 

cities heeft de Gemeente Vancouver de ambitie om in 

2020 de groenste stad van Canada te worden. 

Onderdeel van de plannen is de ontwikkeling van 

meerdere stadsverwarming systemen. Het 

Nederlandse bedrijf Jaga levert energiezuinige 

verwarmingssystemen en heeft een aantal jaren 

geleden de Canadese markt betreden. Jaga heeft in 

2016 een aantal opdrachten, ongeveer 10% van de 

markt, binnengehaald om hoogbouw in Vancouver te 

voorzien van nieuwe verwarmingssystemen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

China
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5.26 China - 
Landbouwopbrengst 

China investeert miljarden in modernisering van de 

landbouw om voedselzekerheid en voedselveiligheid 

te garanderen. China waardeert Nederland voor zijn 

succes in innovatie en landbouw. Dit resulteert in een 

groot potentieel voor export van expertise, 

wederzijdse uitwisseling en samenwerkingen. Er 

liggen kansen op een breed spectrum van materialen, 

logistiek, de zuivelindustrie en zadenveredeling.  

Marktontwikkeling 

Innovatie en technologische modernisering van de 

landbouw in China is noodzakelijk om de 1,3 miljard 

Chinezen te voeden; zeker omdat China minder 

afhankelijk wil worden van import. De huidige 

structuur van de landbouw in China is kleinschalig en 

verouderd, daarom is de productiviteit laag en zijn de 

kosten per eenheid geproduceerd voedsel hoog.  

 
 
Boeren moeten overgaan naar bedrijven met een 

“passende schaal”. Opvoering van de efficiëntie van 

de landbouw is ook van belang, omdat steeds meer 

boeren naar de stad vertrekken om werk te zoeken. 

Er blijven steeds minder opvolgers over om de 

voedselproductie te kunnen waarborgen.  

 

Bovenop deze uitdagingen heeft het maximaliseren 

van de productie in de afgelopen jaren geleid tot 

ernstige milieuschade. Dit kan de productiviteit 

ernstig gaan belemmeren. Voor de benodigde 

modernisering kijkt China steeds meer naar 

samenwerkingen met buitenlandse partijen. 
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China is een groeimarkt voor zuivelproducten. Er is 

echter een gebrek aan vertrouwen van de consument 

in de lokale zuivelindustrie door de vele 

voedselveiligheid schandalen. De Chinese 

zuivelwereld biedt daarom specifiek kansen voor 

buitenlandse bedrijven (die al benut worden vanuit 

Nederland). 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Gebrek aan voedselzekerheid en schandalen met 

voedselveiligheid staan vers in het geheugen van de 

Chinezen en daarom zijn er ieder jaar grote 

toezeggingen vanuit de overheid om 

voedselzekerheid en -veiligheid te garanderen. De 

Agricultural Development Bank van China heeft 

toegezegd om tot 2020 € 420 miljard te investeren in 

de modernisering van de landbouw73. Het ministerie 

van Landbouw en de Agricultural Development Bank 

hebben een overeenkomst getekend om bescherming 

van nationale voedselzekerheid te garanderen, zaken 

met buitenland te bevorderen en de Chinese 

zaadindustrie te ontwikkelen. Om de uittocht van het 

plattenland tegen te gaan wil China meer subsidies 

verstrekken aan boeren en het platteland 

aantrekkelijker maken. Verder wordt specifiek ingezet 

op de toename van het areaal hoogwaardige 

landbouwgrond, een hogere productiviteit per 

hectare en meer grootschalige akkerbouw.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Het vijfjarenplan van de overheid (voor 2016-2020) 

bevat subsidieprogramma’s ter ondersteuning van de 

“modernisering van de landbouw”. Daarbij is o.a. 

aandacht voor: mechanisatie, de consolidatie van 

collectief bezit van land, het aanbieden van 

opleidingen, en het upgraden van de velden, irrigatie 

en wegen. 

                                                        
73 Reuters (2016) China to invest $450 billion modernizing 

agriculture by 2020. 

Op het gebied van zuivel zijn er verder nauwe 

samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en 

Chinese melkveehouders, zuivelbedrijven en 

kennisinstellingen (zie als voorbeeld het SDDDC).  

Uitdaging 

China is erg gevoelig voor voedselveiligheid, een 

indicatie van de mogelijkheid tot ziekteverspreiding 

(zoals vogelgriep) is al aanleiding om handel te 

staken. De focus op voedselveiligheid biedt echter 

vooral kansen voor Nederland, gezien de goede 

vertrouwensrelatie op dit gebied.  

 

Het Sino-Dutch Dairy Development Centre 

(SDDDC) 

Het SDDDC is opgericht in november 2013 door 

China Agriculture University, Wageningen University 

& Research en FrieslandCampina. Het doel van het 

SDDDC is om de kwaliteit en veiligheid van Chinese 

zuivel te verbeteren, maar ook om de zuivelproductie 

in China naar een hoger niveau te tillen. Sinds de 

oprichting is het SDDDC uitgegroeid tot een 

samenwerkingsplatform voor 10 Chinese en 

Nederlandse partners. Wang Zhicai, hoofd van de 

Veehouderij Divisie van het Chinese ministerie van 

Landbouw, heeft aangegeven dat het SDDDC in de 

afgelopen drie jaar een platform heeft gebouwd voor 

samenwerking tussen de Chinese en Nederlandse 

zuivelindustrie, dat een voorbeeld is voor 

internationale samenwerking voor de gehele Chinese 

zuivelindustrie.  
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5.27 China - 
Waterinfrastructuur, 
zuivering & recycling 

De uitdagingen op het gebied van water in China zijn 

uiteenlopend en zo geldt dat ook voor de kansen voor 

Nederlandse bedrijven. Nederland wordt gezien als 

expert op het gebied van zowel waterzuivering als 

waterwering.  

Marktontwikkeling 

China wordt geconfronteerd met vele uitdagingen op 

het gebied van watermanagement. In sommige 

regio's is sprake van ernstige watertekorten. In 

andere delen van het land is juist kustbescherming en 

waterwering een probleem. 

 

Experts voorspellen dat de watervoorziening in China 

niet in staat zal zijn om in 2030 nog aan de vraag te 

voldoen als er geen veranderingen in het 

watergebruik (in met name industriële processen) 

worden doorgevoerd. De Chinese regering erkent dit 

probleem en heeft nationale plafonds voor 

waterverbruik ingevoerd. Bovendien is toegezegd om 

€500 miljard te investeren in waterinfrastructuur 

tussen 2011-202074. De urgentie op het gebied van 

kustbescherming is ook voelbaar, sinds 2008 is het 

aantal Chinese steden dat is getroffen door 

overstromingen meer dan verdubbeld. Door de 

groeiende populatie, industrialisatie, landbouw en 

verstedelijking wordt ook afvalwater een steeds 

groter probleem. 

 

                                                        
74 China water Risk (2016) http://chinawaterrisk.org/big-

picture/ 

 
 
 
Dit wordt al langere tijd ingezien. Tussen 2000 en 

2014 is het totale aantal 

afvalwaterzuiveringsinstallaties in steden gestegen 

van 481 naar 3.717. Er is echter nog steeds een 

hoop werk te doen ter bescherming van ecosystemen 

en volksgezondheid.75 Innovatieve 

afvalwaterzuiverings-technologieën zijn hard nodig 

om de problematiek rondom waterverontreiniging 

aan te pakken.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De centrale overheid heeft in 2016 het ‘Actionplan on 

Water Polution Prevention and control’ gepubliceerd. 

De verwerking van afvalwater heeft momenteel de 

grootste prioriteit voor overheden, hier wordt dan 

ook fors in geïnvesteerd (miljarden euro’s).  

Door de vele overstromingen zijn er tevens 

toezeggingen t.b.v. waterwering. De Chinese overheid 

heeft als startpunt € 76,7 miljoen toegezegd om in 

16 steden een Sponge City plan te initiëren.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

De subsidieregeling Waterveiligheid en 

Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) kan 

worden toegepast om bedrijvigheid in China te 

ondersteunen. De subsidieregeling is onderdeel van 

het Partners voor Water 2016-2021 programma. 

  

75 The source magazine (2015) China’s new strategy to 

transform its wastewater market. 
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Uitdaging 

Nederland heeft al jaren contacten lopen met China 

op het gebied van water. Daarbij is vaak gebleken dat 

China niet snel bereid is te betalen voor kennis 

(consultancy). China beschikt zelf over een goede 

‘human capital’ en genoeg financiële middelen. 

Samenwerking met een Chinees partnerbedrijf kan 

kansen opleveren, wanneer in het bezit van 

diepgaande specifieke kennis onder andere over hoe 

de markt daar werkt. Ook is het belangrijk over een 

lange adem te beschikken. Een strategie kan zijn om 

Chinese medewerkers aan te nemen en daarmee de 

kans op succes te vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcadis aangesteld als eerste adviseur  

Sponge City project Wuhan 

Het project van Arcadis zal resulteren in een intra 

stedelijke infrastructuur die water opneemt, reinigt 

en afvoert op een ecologische manier. Het project, 

dat zijn naam dankt aan de innovatieve oplossing om 

regen (storm) water op te vangen in publieke ruimtes, 

vergroot de weerstand van de stad tegen 

klimaatverandering en natuurrampen die (riool) 

overstromingen in steden tot gevolg hebben.  

Wuhan is een van de eerste van de 16 steden in China 

die het Sponge City project lanceert, een initiatief 

gedreven door de centrale overheid. Andere Chinese 

steden zijn onder meer Chongqing, Qian'an, Xiamen 

en Nanning. 
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5.28 China - Gezondheidszorg  
De Chinese bevolking vergrijst razendsnel en 

daarmee is er een sterk toenemende vraag naar 

ouderenzorg. Om deze uitdaging het hoofd te bieden 

kijkt China naar het buitenland, waaronder specifiek 

naar Nederland. Nederlandse ouderenzorg wordt als 

kwalitatief hoogstaand gezien en dit biedt kansen 

voor zowel de export van expertise als hardware.  

Marktontwikkeling 

De Chinese zorgmarkt is onderhevig aan snelle 

veranderingen en sterke groei. Voor het land met de 

meeste inwoners ter wereld is omgaan met de snelle 

vergrijzing van haar inwoners, één van de grootste 

uitdagingen in de komende jaren. De gevolgen van de 

vergrijzing zijn in China zeer ingrijpend en vragen om 

grote veranderingen. Traditioneel gezien worden 

ouderen meestal in huis genomen bij hun kinderen, 

maar mede door de eenkindpolitiek is deze situatie 

onhoudbaar geworden. Om de ontwikkelingen het 

hoofd te bieden, kijkt China over de grens naar kennis 

en oplossingen op het gebied van langdurige zorg,  

e-health, thuiszorg, revalidatiezorg, ontwikkeling van 

ouderenhuisvestiging, medische apparatuur en 

hulpmiddelen. 

 

China kijkt specifiek met belangstelling naar de 

Nederlandse ouderenzorg. In oktober 2016 heeft een 

economische missie, bestaande uit een kleine 

20 bedrijven en kennisinstituten gericht op 

ouderenzorg, China bezocht.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Overheidsbeslissingen in China zijn gebaseerd op een 

strategisch vijfjarenplan. Een onderdeel van het  

13de vijfjarenplan dat loopt van 2016 tot 2021 is het 

'Healthy China action plan’. Focus van dit plan ligt op 

‘smart healthcare’ en ‘fitness for all’.  

 

                                                        
76 KPMG (2016) The 13th Five-Year Plan  

 
Omdat in het huidige vijfjarenplan duidelijk 

actiepunten op het gebied van gezondheidszorg 

staan, wordt verwacht dat de medische dienstsector 

en de algemene gezondheidszorg zal opbloeien.  

 

Ondanks de sterke groei van de marktomvang in de 

laatste jaren ligt de uitgave aan gezondheidszorg 

momenteel nog steeds slechts op 4-5% van het BBP 

tegenover bijvoorbeeld 15% van het BBP in de VS76. 

Op basis van de huidige trend valt een grotere 

toename van investeringen te verwachten. De sector 

heeft momenteel een geschatte omvang van 

€ 400 miljard76. 

 

Hoewel de hele zorgsector in een transitie- en 

groeifase zit, liggen naar verwachting de grootste 

kansen voor Nederland in de niche van de 

ouderenzorg.  

Uitdaging 

Tussen Nederland en China is er een groot verschil in 

het niveau van zorg. De kwaliteit van Nederlandse 

zorg overstijgt de vraag soms en kan daardoor 

duurder uitvallen dan Chinese partijen (waaronder 

overheid) willen betalen. Anderzijds wil China de zorg 

wel heel graag kwalitatief verbeteren en biedt deze 

kwalitatieve gap juist ook handelsperspectief.  

Woningen voor dementerende ouderen 

Contexturearchitects heeft in het afgelopen jaar een 

seniorencomplex met een aangrenzend park in de 

Chinese stad Chengdu ontworpen. Het gebouw telt 

zes lagen met afdelingen voor ouderen die in 

verschillende mate aan dementie lijden. In de 

woningen zitten van zelfstandig wonende senioren tot 

intensief verpleegde patiënten.



 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesië
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5.29 Indonesië - 
Landbouwopbrengst 

Indonesië heeft behoefte om hoogwaardigere 

landbouwproducten te produceren om zijn 

overheidsdoelstellingen te behalen. De kennis en 

expertise van Nederland kan helpen om de landbouw 

te moderniseren en op te schalen. 

Marktontwikkeling 

Landbouw en visserij maken 14% uit van het BNP, 

maar als gevolg van de kleinschaligheid van de 

landbouw werkt 39% van de beroepsbevolking in deze 

sector. Indonesië kan meer voordeel behalen uit de 

productie van hoogwaardige landbouwproducten; 

daarom wordt steeds meer aandacht besteed aan 

smaak, voedingswaarde en houdbaarheid. Enerzijds 

omdat bijvoorbeeld producten met lagere waarde 

zoals rijst en palmolie veel water kosten, anderzijds 

om beter in te spelen op de veranderende vraag van 

de middenklasse.  

 
 
Er is veel belangstelling voor samenwerking met 

Nederland op het gebied van beroepsonderwijs 

(Technical Vocational Education and Training – TVET) 

op land- en tuinbouw gebied; een moderne sector 

heeft immers moderne opleidingen nodig en goed 

opgeleide docenten.  

 

Daarnaast is er belangstelling om te leren hoe de 

land- en tuinbouwsector aantrekkelijk gemaakt kan 

worden voor jonge mensen. Zoals ook elders in de 

wereld vergrijst de agrarische beroepsbevolking van 

Indonesië in hoog tempo. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Landbouw is een prioriteit van de Indonesische 

regering.  
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De vier belangrijkste aspecten hiervan zijn: 

1. Zelfvoorzienendheid 

2. Diversificatie van productie en consumptie  

3. Waardevermeerdering in de keten  

4. Beter inkomen voor boeren  

 

Dit vertaalt zich in grote programma’s zoals subsidies 

op kunstmest en pesticiden, aanbieden van 

zaaiplanten, waterreguleringsprojecten en integrale 

projecten op dorpsniveau. 

Wet & Regelgeving 
Een recentelijk aangenomen tuinbouwwet 

(Horticulture Law) stelt verplicht dat 70% van elk 

tuinbouwbedrijf in Indonesische handen moet zijn of 

moet komen. De implementatie van deze wet is nog 

niet gestart, omdat de wet eerst nog moet worden 

getoetst aan de grondwet. Deze onzekerheid vormt 

echter een belemmering voor nieuwe investeringen. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn geen subsidieregelingen vanuit Indonesië, 

zoals Nederland die kent. Wel zijn er Nederlandse 

subsidies beschikbaar via RVO. Zie RVO.nl.  

Uitdagingen 

De Nederlandse agrarische kennisinstellingen hebben 

een unieke kennispositie opgebouwd, mede dankzij 

de ontwikkelingssamenwerking programma’s van de 

afgelopen decennia. De in de programma’s betrokken 

(Nederlandse) bedrijven zijn daardoor ook in staat om 

zich commercieel te positioneren of hun al aanwezige 

positie te versterken. Deze combinatie staat nu voor 

de uitdaging om samen met Indonesische partners 

fors te investeren in land- en tuinbouw projecten in 

Indonesië.  

 

Enerzijds is het van belang om bestaande 

moderniseringsprogramma’s verder op te schalen.  

Zo zijn bedrijven als Friesland Campina en Trouw 

Nutrition al actief om zowel de melkopbrengst te 

verhogen als de kwaliteit van de melk te verbeteren. 

Opschaling van deze inspanningen, financieel 

ondersteund door de Nederlandse overheid, versterkt 

de marktpositie van de Nederlandse bedrijven en 

speelt in op de wens van de Indonesische overheid 

om meer zelfvoorzienend te worden en de lokale 

boeren een prominentere plaats te geven in de 

productieketen.  

 

Anderzijds, in de tuinbouw sector gaat het niet 

zozeer om het opschalen van een bestaande succes 

formule maar om het nemen van een grote stap naar 

een volgend niveau waarbij de agrosector, overheid 

én kennisinstellingen betrokken zijn. Dat is ook de 

ambitie zoals geformuleerd tijdens en na afloop van 

de Nederlandse missie van Rutte eind 2016. De 

topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen gaat 

samen optrekken met het Indonesisch tuinbouw 

bedrijfsleven om de overheid te overtuigen van de 

potenties van deze sector, maar ook om de juiste 

condities (zoals regelgeving) te scheppen. Om de 

potentie te demonstreren wordt gewerkt aan een 

aantal gezamenlijk te ontwikkelen pilots met 

innovatieve uitgangsmaterialen en teeltmethoden. 

 

Veilige melk voor Indonesië  

Friesland Campina Indonesia verwerkt ieder jaar 

600 miljoen liter melk. Lokale boeren met zo’n  

3 à 5 koeien werken samen met kleine coöperaties 

om de melk te verzamelen. FrieslandCampina staat in 

nauw contact met de boeren en coöperaties om de 

melkkwaliteit te verbeteren door bijvoorbeeld betere 

hygiëne en hoogwaardiger veevoer. Zo zorgt 

FrieslandCampina voor onder andere veilige 

babyvoeding voor Indonesiërs. 
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5.30 Indonesië - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

De Indonesische haveninfrastructuur is dringend toe 

aan modernisering en verduurzaming. Nederlandse 

bedrijven kunnen hierop inspelen met hun kennis en 

expertise. De aanleg van een duurzame 

havenstructuur wordt gezien als de grootste kans 

binnen het cluster duurzaam transport & 

infrastructuur. Daarbij bieden zowel de publieke als 

de private havens mogelijkheden. 

Marktontwikkeling 

Met een archipel van meer dan 17.000 eilanden is 

Indonesië ‘s werelds grootste eilandenstaat en heeft 

het veel havens en daaraan gekoppelde 

industriegebieden. De Indonesische 

haveninfrastructuur is echter dringend toe aan 

modernisering. Omdat de staatsbedrijven een 

achterstand hebben weg te werken, kopen veel 

bedrijven zelf een havenconcessie.  

 
 
Dit geeft private partijen de mogelijkheid om zelf een 

modernere haven te bouwen op overheidsgrond. Dit 

kan gebeuren door middel van een bod van een 

private partij of door een directe opdracht van de 

Indonesische overheid. Indonesië heeft ongeveer 

1.900 havens waarvan 900 worden beheerd door 

een private partij, de rest wordt beheerd door het 

ministerie van Transport. Dit maakt beide partijen 

interessant voor samenwerking. 

 

Nederlandse bedrijven spelen in Indonesië een 

prominente rol bij de havenontwikkeling met 

consulting engineers zoals Witteveen+Bos,  

Royal HaskoningDHV, de baggeraars Van Oord, 

Boskalis en sinds kort het Havenbedrijf Rotterdam die 

de ambitie heeft om als integrator op te treden voor 

deze bedrijven.  
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Publieke toezeggingen & Investeringen 

De regering wil vooral buiten Java en in Oost-

Indonesië fors investeren in havencapaciteit voor de 

ontwikkeling van 5 internationale hubs en 19 lokale 

hubs. Staatshavenbedrijven hebben hun 

investeringen echter moeten terugschroeven als 

gevolg van een bezuinigingsronde van de overheid in 

2016. Deze achterstand geeft andere partijen wel de 

mogelijkheid om moderne en duurzame havens aan 

te leggen. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn geen directe subsidieregelingen vanuit 

Indonesië. Wel zijn subsidies beschikbaar via RVO. 

Voor infrastructurele projecten is de subsidie DRIVE 

beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld voor 

ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur tussen 

€ 5 en 60 miljoen. Om in aanmerking te komen moet 

een project onder andere duurzaam zijn en een 

bijdrage leveren aan het ondernemingsklimaat.  

Uitdagingen 

Hoewel Nederland met haar expertise op het gebied 

van havenontwikkeling uitblinkt, hebben buitenlandse 

bedrijven in de Indonesische publieke sector een 

minder sterke positie. Overheidstenders worden over 

het algemeen gewonnen door staatsbedrijven. 

Daarom is het belangrijk om een goede relatie op te 

bouwen met zowel ministeries als staatsbedrijven. 

Het is bij overheidstenders van belang om samen te 

werken met deze partijen. Bij een succesvolle 

samenwerking zijn de marges aantrekkelijk. 

 

Green-Ports in Indonesië 

Havenbedrijf Rotterdam heeft een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend met 

staatshavenbedrijf Pelindo I voor het ontwikkelen van 

een nieuwe diepzeehaven in Kuala Tanjung. 

Havenbedrijf Rotterdam heeft het Green-Port 

concept vormgegeven, waarbij niet alleen het 

economisch potentieel maar ook milieufactoren 

worden meegenomen in de aanleg van de haven. 

Voor de staatshavenbedrijven in Indonesië is het nog 

niet altijd een uitgemaakte zaak dat ook naar 

milieufactoren zoals behoud van mangrovebossen 

wordt gekeken bij de aanleg van een haven. Wanneer 

de havenontwikkelingen met Havenbedrijf Rotterdam 

doorgaan, zal de kennis en expertise op het gebied 

van duurzaamheid ook ingezet worden. Aandacht 

voor duurzaamheid in Indonesië zal hierdoor een 

impuls krijgen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

India
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5.31 India - Landbouwopbrengst 
India moet aan een groeiende vraag naar 

landbouwproducten kunnen blijven voldoen. Er is 

grote behoefte aan Nederlandse kennis over 

landbouwmethoden en technologieën om 

landbouwopbrengsten te verhogen. 

Marktontwikkeling 

Meer dan de helft van de Indiërs is voor hun inkomen 

afhankelijk van de landbouwsector. Ondanks 

prijsschommelingen en turbulente 

weersomstandigheden is de opbrengst gegroeid. 

India kan zichzelf daarmee grotendeels voorzien van 

voedsel. Echter, tegen 2028 is de verwachting dat de 

Indiase bevolking zal zijn gegroeid tot  

1,45 miljard77 mensen. Dit zal een enorme druk gaan 

zetten op de landbouwvoorzieningen. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Investeringen zijn moeilijk te kwantificeren. Er 

worden ambitieuze politieke beloften gedaan 

waarvan niet duidelijk is in hoeverre de investeringen 

daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Daarnaast is 

de verhouding met andere investeringen 

(buitenlandse, regionale of private) onduidelijk, wat 

het onmogelijk maakt om een eenduidig cijfer te 

geven over de omvang. 

Wet & Regelgeving 

Voor een aantal sectoren bestaan plafonds voor 

buitenlandse investeringen. Het maximum aan deze 

‘Foreign Direct Investments’ wordt langzaam 

opgeheven en hiervan kunnen Nederlandse bedrijven 

profiteren. Regelgeving is vaak niet eenduidig 

waardoor interpretatie van de regelgeving vaak 

arbitrair is. Bij landbouwregelgeving is dit 

bijvoorbeeld ingewikkeld bij importvereisten en 

markttoegang.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn een aantal Centers of Excellence opgezet door 

Nederlandse bedrijven waar productiemethoden en 

technologieën worden gepresenteerd.  

 

                                                        
77 http://india.nlambassade.org/zaken-doen/sectoren--

kansen/agrofood--horticulture 

 
Dit kan een belangrijk startpunt zijn voor zaken doen 

in India. Op deze manier kunnen Nederlandse 

bedrijven laten zien wat ze in huis hebben om bij te 

dragen aan het verbeteren van de 

landbouwopbrengst in India. De methoden en 

technologieën zijn aangepast aan Indiase 

omstandigheden (waaronder bijvoorbeeld 

weersomstandigheden). Er zijn over het hele land 

momenteel tien Centers of Excellence gerealiseerd. 

Tuinbouw, zuivel, aardappels en de vleesketen zijn de 

kernonderwerpen van deze centra. 

 

Het Partners voor International Business (PIB) is een 

Nederlands programma dat in India erg goed werkt, 

met name in de landbouw. Met deze collectieve 

benadering gaan een aantal bedrijven geclusterd de 

markt op waarbij de Nederlandse ondersteuning 

barrières zoals contact met besluitmakers en lokale 

wetgeving wegneemt. Bovendien treedt er vaak 

synergie op wanneer bedrijven als cluster de markt 

betreden, waarbij eenieder een ander component van 

een geïntegreerde landbouwaanpak meeneemt. Zo 

kan bij kassenbouw bijvoorbeeld één bedrijf de kas, 

een ander bedrijf de verlichting en een derde bedrijf 

de ongediertebestrijding verzorgen.  

Partners voor zuivel  

Een van de PIB clusters van Nederlandse bedrijven 

draagt in India bij aan het verhogen van de efficiëntie 

in de zuivelproductie met hoogwaardige 

productiemethoden en technologieën. Daarvoor 

ondertekenden in 2015 Aeres Group, CID Lines, CRV, 

De Heus Animal Nutrition, GD Deventer, 

Machinehandel Lekkerkerker, Royal HaskoningDHV en 

Trouw Nutrition een samenwerkingsverband78. Door 

deze collectieve inzet kunnen integrale oplossingen 

worden geboden voor zowel feed, dierenwelzijn, 

landbouwmanagement en processing. Door deze 

integrale aanpak wordt er markttoegang gecreëerd 

binnen verschillende facetten van de landbouw.   

78 RVO (2015) Dutch Dairy Cluster India. 

http://india.nlambassade.org/zaken-doen/sectoren--kansen/agrofood--horticulture
http://india.nlambassade.org/zaken-doen/sectoren--kansen/agrofood--horticulture
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5.32 India - 
Waterinfrastructuur,  
zuivering & recycling 

De grootste kansen voor Nederlandse bedrijven 

liggen in India op het gebied van afvalwaterrecycling. 

De Gangesrivier is erg vervuild en de Indiase regering 

heeft grootse plannen om dit probleem aan te 

pakken. 

Marktontwikkeling 

Ongeveer 17% van de gehele wereldbevolking woont 

in India. Tegelijkertijd heeft India slechts 4% van de 

globale hernieuwbare watervoorraad79. Het gat 

tussen vraag en aanbod is door een groeiende 

bevolking, groeiende economie en gebrekkig beleid, 

de afgelopen jaren sterk gegroeid. Hiernaast drukt 

het probleem van watervervuiling op milieu en 

gezondheid. Nederlandse kennis en expertise op het 

gebied van water kan bijdrage aan een oplossing van 

de Indiase waterproblemen.  

                                                        
79 http://india.nlambassade.org/zaken-doen/sectoren--

kansen/water.html 

 
 
 
Hierbij liggen ook voor het MKB liggen in India veel 

kansen. Dit heeft met name te maken met de enorme 

omvang van de markt, de specifieke kansen op het 

gebied van industrieel afvalwater en de strengere 

naleving van regels tegen vervuiling van 

oppervlaktewater. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Investeringen zijn lastig te kwantificeren. Er worden 

ambitieuze politieke beloften gedaan waarvan niet 

duidelijk is in hoeverre de investeringen daadwerkelijk 

gerealiseerd worden. Daarnaast is de verhouding met 

andere investeringen (buitenlandse, regionale of 

private) onduidelijk, wat het onmogelijk maakt om 

een eenduidig cijfer te geven.  
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Wel zijn binnen de watersector duidelijke kaders 

geschetst: de overheid heeft de ambitie om de enorm 

vervuilde Ganges rivier over een aantal jaar schoon 

te krijgen onder de missie ‘Clean Ganga’. Dit zal 

voornamelijk gebeuren door het verbeteren en 

toegankelijker maken van de sanitaire voorzieningen. 

Wet & Regelgeving 

De Indiase overheid heeft nieuw beleid waarbij 

strenger wordt gekeken naar naleving van bestaande 

wetten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit 

van oppervlaktewater. Dit wordt mede veroorzaakt 

door het actiever optreden van zogenoemde milieu-

toezichtorganen, zoals The National Green Tribunal. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Het programma Partners voor Water biedt subsidie 

voor Nederlandse waterbedrijven met een 

internationale ambitie in het kader van 

Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s 

(WWSD). Er zijn subsidies beschikbaar per tender in 

2017 om innovatieve technologieën en ideeën op 

watergebied te testen waaronder voor 

waterzuivering. Ook het Fonds Duurzaam Water 

(FDW) kan voor projecten in India gebruikt worden. 

Door het steunen van publiek-private samenwerking 

in de watersector wil de overheid onder andere 

toegang tot drinkwater, sanitatie en afvalverwerking 

verbeteren.  

In het kader van ‘Clean Ganga’ kunnen beide 

subsidies goed van toepassing komen. Kijk voor het 

beleidskader en het volledige overzicht van mogelijke 

subsidies voor India op RVO.nl. 

Uitdagingen 

Voor India is het inkopen van Nederlandse producten 

en/of expertise relatief duur. Overheidstenders 

worden vaak ook ingestoken vanuit de laagste prijs. 

Vanwege deze prijsstrategie zijn overheidstenders 

moeilijk te winnen. Het koppelen van een 

Nederlandse expert of bedrijf aan een Indiase partner 

kan een oplossing bieden.  

 

Van afvalwater naar energie 

Paques heeft een pilot lopen voor het schoonmaken 

van afvalwater in een rivier in Delhi. Na eerst een 

demonstratieplant met financiering van het RVO te 

hebben neergezet, wil Paques het idee verder 

vermarkten in India. Het concept is om hernieuwbare 

energie (biogas) te produceren uit afvalwater, waarbij 

het water tegelijkertijd wordt gezuiverd. Paques heeft 

meerdere productiefaciliteiten in India, en gebruikt 

waterzuiveringstechnieken onder andere ook voor 

bierbrouwers, leerlooierijen en de chemische 

industrie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Brazilië
  



 

Pagina 106 

 

5.33 Brazilië - 
Landbouwopbrengst 

Nederland is in de landbouwsector goed gevestigd in 

Brazilië; diverse Nederlandse bedrijven hebben lokale 

Braziliaanse bedrijven overgenomen. Voor Nederland 

liggen vooral kansen in automatisering, genetisch 

materiaal, tuinbouw en het verhogen van dierlijke 

productie op duurzame wijze. 

Marktontwikkeling 

Landbouw is een van de belangrijkste sectoren voor 

Brazilië. Het levert 30% van de werkgelegenheid en 

50% van de export. Brazilië staat aan de lat om 40% 

van de extra landbouwproductie te produceren die de 

komende jaren nodig is om de wereldbevolking te 

kunnen blijven voeden. Dit betekent dat de behoefte 

aan efficiëntere inrichting van landbouwprocessen zal 

stijgen. 

 

In Brazilië is de rundveehouderij veruit de grootste 

landgebruiker: meer dan 200 miljoen runderen op 

ruim 200 miljoen hectare. De extensieve 

rundveehouderij is, met gemiddeld minder dan één 

dier per hectare, een belangrijke driver voor 

ontbossing. De rundveehouderij draagt door de 

uitstoot van methaan tevens fors bij aan de uitstoot 

van broeikasgassen in Brazilië. Daarnaast is ook de 

teelt van soja in belangrijke mate verantwoordelijk 

voor ontbossing. De vraag naar vlees en soja (vooral 

vanuit Azië) blijft groeien en daardoor zal ook de 

productie toenemen.  

 
 
Oplossingen worden steeds meer gezocht in 

intensivering, ofwel het verhogen van de productie 

van vlees per hectare, en verduurzaming. Hierbij 

spelen ook Nederlandse bedrijven een rol. Vooral in 

de diervoedersector is er een belangrijke 

Nederlandse presentie in Brazilië. Deze Nederlandse 

bedrijven bieden innovatieve oplossingen voor het 

verhogen van productiviteit en verduurzaming, 

bijvoorbeeld door verlaging van de uitstoot van 

methaan. Ook bij verbetering van dier- en 

plantgenetica en graslandverbetering spelen 

Nederlandse bedrijven een rol. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De overheid maakt eigenlijk geen landbouwbeleid 

maar werkt in plaatst daarvan met een jaarlijks 

programma waarin landbouwsubsidies worden 

vastgesteld, zoals de Fundo Amazonia dat gericht is 

op het monitoren en voorkomen van ontbossing in de 

Amazone. Dit zogenaamde ‘Plano Safra’ richt zich op 

de korte termijn en zodoende ontbreekt een 

duidelijke lange termijnvisie. Er is wel een 

deelprogramma uit het ‘Plano Safra’ (al is dit een 

klein programma), gericht op ‘Low Carbon 

Agriculture’. Echter, het overheidsbeleid is over het 

algemeen niet gericht op duurzame landbouw, maar 

de druk op de markt voor duurzame 

landbouwproducten voor de Europese eindgebruiker 

speelt een belangrijke rol.  
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Wet & Regelgeving 

De Braziliaanse wet- en regelgeving op het gebied 

van landbouw is zeer uitgebreid. Er zijn duizenden 

wetten, decreten, normatieve instructies, portaria’s 

en circulaires. De belangrijkste regelgeving waar 

ondernemers rekening mee moeten houden zijn de 

SPS (sanitaire en fytosanitaire) maatregelen. Kennis 

hiervan is nodig bij de export van dieren, producten 

van dierlijke oorsprong, planten en plantaardige 

producten. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Braziliaanse subsidies zijn meestal niet interessant, 

omdat deze duur zijn en er een hoge rente op zit. 

Voor financiering kan men aanspraak doen bij 

bijvoorbeeld Invest-NL of DTIF (Dutch Trade 

Investment Fund) van het RVO.  

Uitdagingen 

Omdat landbouw in Brazilië een grote en belangrijke 

sector is en nog veel groeimogelijkheden biedt, is de 

concurrentie groot, zowel van internationale als van 

Braziliaanse bedrijven. Het is belangrijk om de 

waarde propositie duidelijk te hebben voordat de 

markt wordt betreden.  

Nutreco verwerft Braziliaans 

speciaalvoerbedrijf Bellman 

Nutreco heeft (in 2012) een overeenkomst gesloten 

om alle aandelen over te nemen van Bellman 

Nutriçao Animal Ltda, een Braziliaanse leverancier en 

producent van mineralen, concentraten en 

voersupplementen voor koeien. In 2014 heeft 

Nutreco in Brazilië nog twee diervoederfabrieken 

overgenomen. Nutreco streeft met de ‘Ambition 

2016 – driving sustainable growth’ naar groei en 

rendementsverbetering door de ontwikkeling en 

productie van innovatieve en duurzame 

voeroplossingen voor zijn afnemers.  

http://www.nutreco.com/
http://www.bellman.com.br/
http://www.bellman.com.br/
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5.34 Brazilië - Gezondheidszorg  
In Brazilië is e-health sterk in ontwikkeling en dit 

biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Nederland 

is een ‘favourable business partner’ op het gebied van 

gezondheidszorg en heeft veel kennis van de 

ontwikkeling en toepassing van online 

zorgapplicaties.  

Marktontwikkeling 

Het aantal patiënten met onoverdraagbare ziekten 

(zoals diabetes en ouderdomsziekten) is hoog en zal 

naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren blijven 

stijgen. Brazilië heeft momenteel maar liefst 

11,6 miljoen diabetici (8,6% van de populatie); het 

hoogste percentage in Latijns-Amerika. Hiernaast zijn 

er naar schatting ook nog 3,2 miljoen 

ongediagnosticeerde gevallen.  

 

 

                                                        
80 G. Hummel (2015). Brazil eHealth – Overview, Trends & 

Opportunities. 

 
Het stijgende aantal patiënten met onoverdraagbare 

ziekten, een snel verouderende bevolking en een 

groei in ziekenhuisopnames geeft een impuls aan het 

gebruik van e-health, omdat patiënten dan op afstand 

gemonitord kunnen worden. De aanwezigheid van het 

Zika-virus kan ook kansen creëren voor e-health, 

apps of andere online platforms die patiënten 

efficiënt kunnen assisteren. Meer dan 92% van de 

Brazilianen heeft momenteel toegang tot mobiel 

internet dus e-health applicaties kunnen onder een 

breed publiek verspreid worden80.  

 

De marktomvang van e-health in Brazilië wordt 

momenteel geschat op $ 500 miljoen tot 1 miljard. 

Specifiek voor zorgapps bedroeg de marktomvang in 

2015 naar schatting $ 47 miljoen.  
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Er is weinig marktregulatie en er zijn geen bedrijven 

met een monopolie positie wat kansen biedt voor het 

Nederlands bedrijfsleven. Ongeveer 80% van de 

markt bestaat uit MKB’ers. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

In november 2016 heeft de Braziliaanse overheid een 

overeenkomst getekend om ontwikkelingen en 

onderzoek in nieuwe zorgtechnologieën te 

stimuleren. Het doel is om door middel van 

informatiesystemen de efficiëntie en kwaliteit van 

zorg te verhogen. Er is aandacht voor een 

uiteenlopend pakket aan e-health services zoals e-

diagnostiek en e-homecare.  

Wet & Regelgeving 

Sinds 2002 is er een wet van kracht (wet 16.433) die 

bij de toepassing van e-health de betrokkenheid van 

een arts eist. Hier moet rekening worden gehouden 

bij de lancering van een zorgconcept. De 

toegankelijkheid van de markt is voor buitenlandse 

partijen wel vergroot doordat in 2015 in de 

gezondheidszorg een nieuwe wet is aangenomen  

(wet 13.097), die FDI’s (Foreign Direct Investments) 

in de gezondheidszorg mogelijk maakt.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Ieder jaar in mei vindt de Hospitalar Beurs plaats: de 

grootste zorgbeurs van het Latijns-Amerika. In 2017 

heeft Nederland als gastland opgetreden waarbij het 

concepten heeft gepresenteerd onder andere op het 

gebied van e-health. Tijdens het HIMSS Digital 

Healthcare Congress op deze beurs spraken in totaal 

9 Nederlandse organisaties over Technologische 

ontwikkelingen in de zorg.  

Enkele van deze sprekers waren universiteiten en 

MKB’ers zoals het Dutch Techcenter for Life Sciences, 

de Erasmus Universiteit en de PraktijkIndex. Dit hoge 

aantal sprekers geeft goed de grote interesse weer 

van Brazilië in Nederlandse technologische 

oplossingen voor simpele en complexe zorgkwesties. 

 

Het meest belangrijke e-health netwerk in Brazilië is 

het Telemedicine University Network (RUTE). 

Momenteel is dit een netwerk van 150 universiteiten, 

ziekenhuizen en (internationale) expertcentra. Door 

middel van videoconferencing kunnen ook afgelegen 

gebieden toegang krijgen tot gespecialiseerde kennis. 

Nederlandse bedrijven kunnen zowel op het gebied 

van onderzoek als op het gebied van handel trachten 

aansluiting te vinden bij een groot netwerk, 

aangezien universiteiten in Brazilië, onder lagere 

tarieven technologie in kunnen kopen. 

Beveiliging en monitoring 

Spectator Video Technology is een Nederlands bedrijf 

dat al een drietal jaren actief is in de Braziliaanse 

markt voor beveiligingssystemen. Recentelijk hebben 

zij hun techniek doorontwikkeld naar Homecare 

producten en –diensten. De nieuwe techniek leidt tot 

grote tijdsbesparing en meer efficiëntie voor zowel 

patiënt als zorgverlener. Spectator Video Technology 

is in mei 2017 een partnership aangegaan met het 

Braziliaanse beveiligingstechnologie bedrijf Avantia, 

om in Brazilië als een van de pioniers in het Total 

Monitoring & Solutions segment in de 

gezondheidszorg op te treden.   
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5.35 Brazilië - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

In de transportsector liggen de kansen voor 

Nederlandse bedrijven op het gebied van 

biobrandstoffen. Doordat Brazilië veel 

productiecapaciteit heeft voor biomassa en de 

luchtvaartindustrie en de overheid ambitieuze doelen 

hebben gesteld om te verduurzamen zal deze sector 

nog veel gaan groeien. 

Marktontwikkeling 

In grote delen van het land kan door het gunstige 

klimaat het hele jaar door biomassa geproduceerd 

worden. Brazilië is daarom een belangrijke producent 

van biobrandstoffen. Aangezien de vraag naar 

biobrandstoffen wereldwijd toeneemt zal de productie 

en export de komende jaren ook toenemen en dit 

biedt kansen in onder andere biotechnologie (life 

sciences), bioprocestechnologie en groene chemie. 

De groei in de inzet van biomassa (uit onderbenutte 

reststromen) wordt extra aangespoord omdat het een 

oplossing kan bieden voor de enorme vraag naar 

duurzame vliegtuigbrandstof van de groeiende 

luchtvaartindustrie.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Op regionaal niveau worden door de overheid doelen 

gesteld om brandstoffen te verduurzamen. De doelen 

gesteld in regio Campinas81 zijn hier een voorbeeld 

van:  

• Een reductie van broeikasgassen in zijn 

algemeenheid van 40% in 2025 ten opzichte van 

2005. 

• Een verdubbeling van de biobased banen in 2050 

ten opzichte van 2015. 

• Een groei van het biobased aandeel in het BNP 

van het huidige 20% naar 30% in 2025 en 

oplopend naar 40% in 2050. 

                                                        
81 RVO (2016) Biobased economie hoog op agenda 

Brazilië. 

 
 
Mogelijk worden deze doelstellingen opgeschaald 

naar andere regio’s. 

 

De grootste initiatieven komen in dit geval echter niet 

van de overheid maar uit de private sector. De 

Braziliaanse luchtvaartindustrie heeft ambitieuze 

doelen gesteld om CO2-uitstoot te verminderen. 

Grote stakeholders zoals Boeing, Embraer en de 

São Paulo Research Foundation (FAPESP) hebben een 

overeenkomst getekend om te werken aan een 

transitie van fossiele- naar biobrandstoffen.  

 

In 2050 moet de CO2-uitstoot 50% gereduceerd 

worden ten opzichte van 200581. Er is een roadmap 

opgesteld om dit op een verantwoorde manier te 

bereiken; zo mag productie van biomassa 

bijvoorbeeld de voedselvoorraden niet in gevaar 

brengen. Verder wordt gewerkt aan het ontwikkelen 

van moderne raffinagetechnologieën en de inrichting 

van het logistieke proces.  

 

FAPESP heeft tevens het onderzoeksprogramma 

BIOEN (Bioenergy) opgezet. Vanuit dit programma 

wordt o.a. onderzocht hoe suikerriet en andere 

gewassen gebruikt kunnen worden voor biobrandstof. 

FAPESP heeft in dit kader met het Nederlandse 

Be Basic82 een Memorandum of Understanding 

getekend voor een onderzoeksprogramma van 

$ 6 miljoen tussen 2012 en 2017 voor 

biobrandstoffen. Het programma heeft al een 

vervolg; tot april 2017 konden nieuwe 

onderzoeksvoorstellen worden ingediend.  

  

82 De BE-Basic Foundation (Biotechnology based 

Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium) 

is een internationaal publiek-

privaat samenwerkingsverband gericht op industriële 

biobrandstoffen.  



 

Pagina 111 

 

Wet & Regelgeving 

Eind 2016 is de Braziliaanse overheid begonnen het 

Renova Bio programma op te stellen. Dit programma 

is gecreëerd mede in het licht van de 

klimaatovereenkomst in Parijs. Een van de doelen van 

het programma is om ethanolproductie 

(biobrandstof) te stimuleren83. Momenteel wordt 

suiker geproduceerd ten koste van biobrandstoffen 

omdat de marktwaarde van suiker is gestegen. Het 

programma zal op korte termijn van start gaan om 

deze werking tegen te gaan.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn een aantal innovatie-hotspots en tech-parken 

die zich (o.a.) richten op het verduurzamen van 

biobrandstoffen en het terugdringen van emissies in 

transport. Agropolo en Biofuture zijn voorbeelden 

van platformen op dit gebied. Nederland is één van 

de 20 landen die lid is van Biofuture. 

 

In oktober 2017 zal het BEST (Bioenergy Science and 

Technology Conference) plaatsvinden. In 2014 zijn op 

dezelfde conferentie belangrijke stappen gezet om 

commerciële tweede-generatie bio-ethanol op te 

starten.  

                                                        
83 Marcelo Teixeira (2016) Brazil weighs new ethanol 

policy as mills focus on sugar. 

 

Deze tweede-generatie bio-ethanol maakt gebruik 

van reststromen biomassa om de competitie tussen 

biobrandstof en voedsel te reduceren. Deze editie van 

de conferentie zal speciaal aandacht schenken aan 

start-ups en het MKB. De succesvolle en langdurige 

samenwerking met Nederland komt nadrukkelijk naar 

voren door het co-voorzitterschap met Nederland van 

dit evenement. 

DSM wint in efficiëntie 

DSM is de grootste bio-tech leverancier van de 

‘GranBio’s 2G Biofuel’ fabriek in Brazilië. Deze fabriek 

heeft de capaciteit om per jaar 82 miljoen liter 

biobrandstof te produceren uit reststromen afkomstig 

van suikerriet. Met een geavanceerd gistproduct, 

ontwikkeld door DSM, kan per ton biomassa 40% 

meer ethanol worden geproduceerd dan met de 

traditionele methodes. DSM’s heeft met dit product in 

2014 de ‘Breakthrough Technology of the Year’ prijs 

gewonnen. Met zo’n efficiëntie komen de Braziliaanse 

doelen voor de transportsector steeds een beetje 

dichterbij. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia
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5.36 Colombia - 
Landbouwopbrengst 

Het vredesakkoord tussen de FARC en de overheid is 

een historische mijlpaal en geeft een flinke impuls 

aan de economie. Het wordt aantrekkelijker om te 

investeren en de politiek heeft grootse plannen voor 

de landbouwsector. Efficiënt watergebruik, de 

groenten- en fruitsector en hergebruik van groene 

afvalstromen zijn interessante niches voor 

Nederlandse bedrijven.  

Marktontwikkeling 

In september 2016 hebben de FARC en de 

Colombiaanse overheid een vredesakkoord 

ondertekend; er is een eind gekomen aan een  

50 jarig durende oorlog. Het eerste punt van de 

vredesovereenkomst, stelt dat de Colombiaanse 

overheid landelijke gebieden zal gaan hervormen ten 

goede van de burgers. Er worden door de overheid 

investeringen gedaan om burgers hun land te kunnen 

laten registreren en de cartografie te updaten. Van 

2016 tot 2023 zal hierin rond de € 935 miljoen 

worden geïnvesteerd. Specifiek in de groenten- en 

fruitsector liggen kansen. Deze sector biedt nog veel 

ontplooiingsmogelijkheden, aangezien Colombia op 

dit gebied achterloopt op buurlanden zoals Peru en 

Ecuador. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Het belangrijkste beleidsprogramma van het 

ministerie van Landbouw en landelijke ontwikkeling is 

‘Colombia Siembra’. Het programma bevat 

ambitieuze doelen om de gecultiveerde gebieden van 

7,1 miljoen naar 8,1 miljoen hectare te vergroten om 

daarmee de opbrengst van landbouwproducten en 

export te vergroten.  

 

Andere belangrijke programma´s voor landbouw 

vanuit de Colombiaanse overheid, zijn het PTP 

(Productive Transformation Programme) en het 

PINES (National Strategic Interest Projects). Deze 

programma’s moeten ondersteuning bieden aan 

producenten en handelaren die problemen 

ondervinden bij het zakendoen in Colombia. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij marktpositionering. 

 

 
 
Het PTP heeft 20 prioriteitssectoren waarvan er 6 

binnen de landbouwsector vallen, zoals plantaardige 

materialen (palmolie, vetten) en rundvlees. PINES is 

gericht op de productieketens van vis, rundvlees, 

avocado en ananaskers. 

Wet & Regelgeving 

Colombiaanse regelgeving voor het importeren van 

landbouwgoederen is nog steeds conservatief.  

Onderhandelingen met de EU over markttoegang zijn 

nu aan de gang, de relaties met fytosanitaire- en 

veterinaire autoriteiten zijn al verbeterd. Echter, er 

zijn dusdanig veel dossiers in behandeling dat de 

overheid deze niet allemaal tegelijk kan behandelen. 

Dit vertraagt de handelsmogelijkheden.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Vanuit Nederland zijn er subsidies beschikbaar voor 

bedrijven in de agrosector. Deze zijn voornamelijk 

voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies 

en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI’s). Het 

Dutch Good Growth Fund (DGGF) en PSDApps 

(Private Sector Development Apps) worden veel 

gebruikt. Zie voor het meest recente overzicht van 

beschikbare subsidies RVO.nl. 

Uitdagingen 

Publieke toezeggingen en investeringen zijn 

gecommitteerd vanuit de regering die tot 2018 zal 

zitten. Bij een nieuwe regering is het moeilijk in te 

schatten welke publieke investeringen gedaan zullen 

worden. Wanneer men inspeelt op 

overheidstoezeggingen is het belangrijk om de 

politieke situatie goed in de gaten te houden. 

Efficiënt met afvalwater  

Nijhuis Water Technology wil kostenposten in winst 

veranderen door het reduceren van afvalwater, 

hergebruik van water en het herstellen van 

natuurlijke bronnen uit organisch afval of water. In 

Colombia draagt Nijhuis bij aan het 

watermanagement in de palmolie industrie, waardoor 

het water efficiënter wordt ingezet. Ook levert Nijhuis 

technologieën om van kippenmest biogas te maken. 
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5.37 Colombia - Duurzaam 
transport & infrastructuur 

Nederland kan Colombia vooruit helpen door de 

ontwikkeling van de binnenvaart. Door de 

Colombiaans-Nederlandse Wateralliantie en opening 

van de markt na het vredesakkoord met de FARC, ligt 

hier een flink groeipotentieel. Binnenvaart kan 

vrachtwagentransport vervangen waardoor de  

CO2-uitstoot veroorzaakt door de transportsector 

afneemt.  

Marktontwikkeling 

Colombia maakte de afgelopen jaren een grote 

ontwikkeling door op politiek en economisch vlak, 

onder andere resulterend in een vredesakkoord met 

de FARC. Dit is een drijvend element in het politieke 

en economische debat. Door deze politieke zekerheid 

worden naast landbouw grote investeringen in 

infrastructuur verwacht.  

                                                        
84 Nederlandse Ambassade in Bogota, Colombia (2013) 

Ontertekening samenwerkingsovereenkomst met 

ministerie van Transport.  

 
 
Nederland is, als één na grootste investeerder, een 

belangrijke business partner voor Colombia.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Tussen 2015 en 2018 is $ 2.1 miljard beschikbaar 

gesteld voor havens. Voor de bevaarbaarheid van 

rivieren is $ 1.3 beschikbaar (bestemd voor de 

Magdalena Rivier). Nu maakt de binnenvaart slechts 

1,5% uit van het transport maar met deze 

investeringen kan de binnenvaart opbloeien. 

 

In 2011 is de "Colombiaans-Nederlandse 

Wateralliantie" geïnitieerd84. Dit verband, getekend 

door beide overheden, moet waterprojecten 

ondersteunen met Nederlandse water expertise om 

waterbeheer in Colombia geïntegreerd aan te pakken.  

 

2 DutchWaterSector (2015) Ministers launch master plan 

to boost inland waterway transport in Colombia. 
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Een van de onderdelen van deze overeenkomst is de 

realisatie van een Masterplan Riviertransport, dat 

beide landen voor de helft zullen financieren. Het 

doel is om omstandigheden te creëren die de 

ontwikkeling van Colombiaanse binnenvaart ten 

goede komen en voldoen aan internationale normen. 

In plaats van transport dat nu voornamelijk via 

vrachtwagens wordt georganiseerd, zal de 

ontwikkeling van deze projecten leiden tot meer 

vervoer via binnenvaart, wat de CO2-uitstoot zal 

terugdringen. Het plan bestaat uit vijf componenten: 

institutionele planning, riviertransport infrastructuur, 

operationeel kader, promotiestrategie en 

financiering.  

Wet & Regelgeving 

De commissie voor de regulering in de transport- en 

infrastructuursector is opgezet in 2014. Dit instituut 

heeft de coördinatie in de sector verbeterd, wat heeft 

geleid tot meer competitie en bedrijvigheid. Er is 

goede hoop dat Colombia in 2017 toe kan treden tot 

de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO). Toetreding geeft zekerheid op 

het gebied van handel en wet- en regelgeving. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Voor infrastructurele projecten is vanuit Nederland 

de subsidie DRIVE beschikbaar. De subsidie is bedoeld 

voor projecten van tussen de € 5 en 60 miljoen die 

bijdragen aan ontwikkelingsrelevante publieke 

infrastructuur. 

Uitdagingen 

De vrachtwagenlobby is sterk en de opkomst van 

riviertransport vormt voor hen een bedreiging. Een 

manier om deze uitdagingen te mitigeren is de 

aansluiting van vrachtwagentransport op 

riviertransport zo in te richten dat beide partijen 

kunnen profiteren. 

Colombia Plan Maestro Fluvial 

In samenwerking met Nederland is het ‘Colombia Plan 

Maestro Fluvial’ in 2015 van start gegaan. Deze  

co-productie focust op de aansluiting van de 

binnenvaart aan het wegtransport2. Ook streeft het 

plan naar versterking van het institutionele 

raamwerk, waarmee het plan ook bescherming moet 

bieden tegen overstromingen. De succesvolle 

samenwerking waar veel Nederlandse bedrijven bij 

zijn betrokken, wordt door beide landen met een 

gelijk aandeel gefinancierd. De Colombiaanse en 

Nederlandse overheid werken nauw samen waarbij de 

kennis van beide landen wordt gecombineerd. 
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5.38 Zuid-Afrika - 
Waterinfrastructuur,  
zuivering & recycling 

Er is een grote behoefte aan schoon drinkwater in 

Zuid-Afrika. Vervuiling van waterreservoirs is 

bestempeld als grootste milieu-uitdaging. Nederland 

kan meewerken aan een oplossing voor 

waterzuiveringstechnologieën. Hiernaast kunnen 

Nederlandse bedrijven ondersteunen met expertise 

van waterinfrastructuur.  

Marktontwikkeling 

Beschikbaarheid van water is in Zuid-Afrika een 

uitdaging: het land staat op de 30e plaats van 

droogste landen ter wereld. Daarbij gaat ongeveer 

40% van het drinkbaar water verloren. Belangrijke 

oorzaken hiervan zijn watervervuiling en -verspilling 

door kapotte leidingen. De mijnen zijn de grootste 

vervuiler van de waterreservoirs (Acid Mine 

Drainage). Water uit de mijnen bevat een lage pH en 

zware metalen en dit tast schone waterbronnen 

ernstig aan.  

 

 
 
 
De vervuiling van waterreservoirs door mijnbouw is 

door de Zuid-Afrikaanse overheid bestempeld als 

grootste milieu-uitdaging. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Zuid-Afrika zal sterk blijven inzetten om de water-

infrastructuur en –recycling te verbeteren. Naar 

schatting is er de komende jaren € 4,5 miljard per 

jaar nodig om de infrastructuur te verbeteren en te 

repareren. De overheid heeft moeite om aan deze 

behoefte te voldoen en dat kent zijn gevolgen. Nu 

gaat er naar schatting jaarlijks 25% van het water 

verloren voor het een bestemming bereikt vanwege 

lekkages, diefstal, barstende waterpijpen en 

ingestorte waterinfrastructuur.  
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Omdat Zuid-Afrika het ‘Acid Mine Drainage’ als 

grootste milieu-uitdaging ziet, heeft het ministerie 

van Water en Sanitatie een budget van € 5,5 miljoen 

beschikbaar gesteld om samen met de private sector 

te werken aan een duurzame oplossing voor dit 

probleem.  

 

In het kader van de G2G relatie en het in 2013 

afgesloten Memorandum of Understanding (MoU) op 

water heeft het Nederlandse ministerie van 

Infrastructuur en Milieu een Nederlandse expert part 

time gedetacheerd aan het Zuid-Afrikaanse ministerie 

van Water en Sanitie (DWS) om te assisteren bij het 

ontwikkelen van het masterplan water en sanitatie. 

Nederland draagt zo bij aan de ontwikkeling van 

water governance in Zuid-Afrika.  

Wet & Regelgeving 

De verantwoordelijkheid voor drinkwater- en 

recyclingvoorzieningen liggen bij de gemeentelijke 

autoriteiten. Velen hebben moeite om goede services 

te leveren door snelle urbanisatie, onvoldoende 

renovatie en een gebrek aan getraind personeel. 

Nederland heeft tussen 2013-2017 het Centre of 

Expertise gefinancierd. Het Centre of Expertise biedt 

de Nederlandse watersector de mogelijkheid om 

lokaal innovatieve drinkwater- en sanitaire pilots uit 

te voeren. De activiteiten van het Centre of Expertise 

zullen in juli 2017 worden overgedragen aan de  

Zuid-Afrikaanse vereniging van gemeenten (SALGA) 

om zo nog beter toegang te krijgen tot lokale 

autoriteiten.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Het Nederlands Water Partnership heeft in  

februari 2016 het Water & Mining Platform 

gelanceerd.  

                                                        
85 Partners voor Water (2017) Demonstratie van de 

HydroNET Water Control Room in Zuid-Afrika. 

Hier brengen de Nederlandse overheid, 

kennisinstellingen en bedrijven kansen en risico’s in 

kaart. Het doel is om samen een front te vormen om 

de Nederlandse expertise te benutten in de  

Zuid-Afrikaanse markt.  

 

Ook ‘Partners voor Water’ van RVO, biedt subsidies 

aan voor Nederlandse waterbedrijven om innovatieve 

technologieën en ideeën op watergebied te testen of 

de haalbaarheid te onderzoeken.  

Uitdagingen 

Er is lokaal weinig kennis op het gebied van publiek-

private structuren en dit belemmert innovatie in de 

watersector. Nederlandse kennis hierover kan helpen 

om innovaties te versnellen. Echter met een 

geschiedenis als ex-kolonisator van Zuid-Afrika zijn 

Nederlandse bedrijven niet altijd de favoriete partner. 

Controle over water 

Door de groeiende waterschaarste wordt de vraag 

naar IT-oplossingen voor efficiënter watergebruik 

steeds groter. Het Nederlandse HydroNET heeft hier 

een oplossing voor: een Water Control Room voor 

Zuid-Afrika. In Nederland wordt deze controlekamer 

al door 125 gemeenten en waterschappen gebruikt 

om de kwaliteit, beschikbaarheid en het verbruik van 

water te monitoren. Partners voor Water heeft 

HydroNET financieel ondersteund voor een 

demonstratieproject om de meerwaarde van 

efficiënter watergebruik aan te tonen. Deze aanpak 

opent ook de Zuid-Afrikaanse markt voor andere 

Nederlandse waterbedrijven die zich inzetten voor 

efficiënter watergebruik en betere waterkwaliteit85 

.  
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5.39 Zuid-Afrika - 
Gezondheidszorg  

Gezondheid is een belangrijk issue voor de  

Zuid-Afrikaanse bevolking, echter is de publieke 

gezondheidszorg onvoldoende ontwikkeld om de 

bevolking in landelijke gebieden te bedienen.  

Zuid-Afrika heeft baat bij ontwikkelingen op het 

gebied van innovatieve (mobiele) gezondheidszorg en 

e-health. Nederlandse bedrijven kunnen inspelen op 

deze kansen en zo de toegankelijkheid van de zorg 

vergroten.  

Marktontwikkeling 

De Zuid-Afrikaanse bevolking kampt met zware 

gezondheidsproblemen; met 63 jaar is de 

levensverwachting laag. Bovendien lijdt 18% van de 

bevolking aan HIV en één op de 100 inwoners heeft 

Tuberculose. Patiënten maken vooral gebruik van de 

publieke gezondheidszorg. De private 

gezondheidszorg is erg duur. De zorg uitgaven 

bedragen 8.9% van GDP (totaal), waarvan ongeveer 

de helft publiek en de helft privaat is. Opmerkelijk is 

dat het publieke systeem wel 84% van de bevolking 

bedient.  

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De overheid legt de nadruk op eerstelijnszorg, 

Tuberculosescreening, HIV en e-health. Ook zijn er 

redelijke budgetten voor training en ziekenhuisbouw. 

De negen provincies in Zuid-Afrika worden geregeerd 

door de Provinciale afdelingen en hebben daarmee 

veel autonomie in de gezondheidszorg.  

 
 
De provincies zijn dan ook één van de belangrijkste 

investeerders, naast organisaties die gedoneerd geld 

besteden en de private sector. Op nationaal niveau 

ligt er een plan om een zorgverzekering in te voeren, 

maar daar is nog veel onzekerheid over.  

 

Cultureel gezien is het makkelijker om zaken te doen 

met private ziekenhuizen. De grote kansen liggen 

echter in de publieke sector; in het vergroten van de 

toegankelijkheid van gezondheidszorg in landelijke 

gebieden (door middel van e-health en mobiele 

gezondheidszorg) en de ontwikkeling van 

ziekenhuizen (ook op het gebied van zorg-ICT).  

 

Vanaf 2017 worden de zorguitgaven geschat op 

€ 30 miljard. De overheid is de publieke zorguitgaven 

aan het verhogen om het overgrote deel van de 

bevolking dat nu nog onvoldoende zorg krijgt, beter 

te kunnen bedienen. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

De onderstaande subsidieregelingen van het RVO 

worden vaak gebruikt door Nederlandse 

ondernemers in Zuid-Afrika en zijn ook toepasbaar in 

de gezondheidszorg: 

• Subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, 

Haalbaarheidsstudies en 

Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). 

• Dutch Good Growth Fund (DGGF). 
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Uitdagingen 

Het inkoopproces in de publieke sector is vaak 

prijsgericht waarbij de toegevoegde waarde 

ondergeschikt is. Er begint hier wel verandering in te 

komen en dit kan Nederlandse ondernemers juist een 

mooie kans bieden. Het verdient aanbeveling om 

duidelijk te laten zien hoe met een product waarde 

kan worden toegevoegd aan de Zuid-Afrikaanse 

gezondheidszorg. 

 

 

 

 

De mobiele kliniek 

Philips werkt in de private- en publieke sector veel 

met mobiele klinieken86. Dit zijn zogenaamde 

'Community health centers'. De klinieken worden 

gebouwd op een truck frame en bieden een divers 

platform voor primaire gezondheidszorg en educatie. 

Een deel van de mobiele klinieken is ingericht voor 

zwangerschapszorg omdat veel vrouwen in landelijke 

gebieden vroegtijdig sterven door complicaties die 

met de juiste zorg goed te voorkomen zijn. Hiermee 

draagt  Philips sterk bij aan de toegankelijkheid van 

de gezondheidszorg. 

 

 

                                                        
86 Philips (2015) Philips and the Rhiza Foundation pilot 

Mobile Clinic to improve delivery of primary healthcare 

and enable healthier communities 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam
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5.40 Vietnam - 
Landbouwopbrengst 

Vietnam heeft grote behoefte om landbouwproductie 

op te schalen en verbeteringen in voedselveiligheid 

en –kwaliteit door te voeren. De sector is weinig 

gemoderniseerd, Nederlandse bedrijven kunnen 

daarom met hun met hun kennis van techniek en 

voedselveiligheid de landbouw in Vietnam helpen 

verbeteren. Nederland is een graag geziene business 

partner op het gebied van duurzame land- en 

tuinbouw.  

Marktontwikkeling 

Er is, met name onder jonge hoog opgeleide 

Vietnamezen, een sterke stijging in bewustwording 

over voedselkwaliteit. Aversie tegen ongezond en 

onveilig voedsel groeit. Tegelijkertijd neemt de vraag 

naar landbouwproducten (inclusief zuivel en vlees), 

door de groeiende economie en populatie, sterk toe.  

 

 
 
Om de vraag naar productietoename en 

voedselveiligheid te kunnen beantwoorden is 

industrialisatie van landbouwprocessen van groot 

belang. Het aanbod van de technologie is bij de 

industrialisatie niet het probleem. De uitdaging is om 

investeringen in technologie voor betere producten 

en efficiëntere productie rendabel te maken, hiervoor 

moeten de opbrengsten voor de boer eerst stijgen. 

Om dit te realiseren moet het systeem waarbij 

tussenpersonen (in dit geval veelal uit omliggende 

landen zoals Thailand) grootschalig commodities op 

laagste prijs inkopen worden aangepakt. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

Vietnam ambieert zelfvoorzienend te worden op het 

gebied van hoogwaardig veilig voedsel en streeft er 

tevens naar om een netto exporteur te worden van 

landbouwproducten.  
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Vietnam is bereid om te investeren in systemen die de 

veiligheid en de kwaliteit van voedsel garanderen 

volgens internationale standaarden. Dit omdat de 

importeisen in moderne economieën hoog liggen. 

De Vietnamese overheid heeft concrete 

uitvoeringsplannen voor de hervorming van zowel 

gewasproductie, visserij en vleeshandel opgesteld. In 

deze plannen is aandacht voor onder andere 

geavanceerde verwerkingen, irrigatie en 

biodiversiteit. Een tweede rode draad door deze 

plannen is het verhogen van de 'waardetoevoeging' in 

de landbouwketen ten behoeve van de gewenste 

export. Om dit te bewerkstelligen is technische kennis 

en toegankelijke equipment nodig die veelal 

geïmporteerd zal moeten worden.  

Wet & Regelgeving 

De herstructureringsplannen voor de landbouw zijn 

verankerd in lokale wet- en regelgeving. De overheid 

bemoedigt en faciliteert ondernemingen die 

investeren in de ontwikkeling van landbouw en het 

platteland. Processen hiervoor liggen vast in 

besluiten zoals ‘Approving the project: agricultural 

restructuring towards raising added values and 

sustainable development’87. 

                                                        
87 Overzicht Vietnamese regelgeving: 

http://thuvienphapluat.vn/en/index.aspx  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Vanuit Nederland zijn er ondersteuningspunten 

beschikbaar op het gebied van landbouwontwikkeling; 

een voorbeeld hiervan is Faciliteit Duurzaam 

Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). Kijk voor 

meer informatie op RVO.nl. In 2014 is tevens een 

meerjarig strategisch samenwerkingsprogramma 

gesloten tussen Nederlandse en de Vietnamese 

overheid op het gebied van landbouw en 

voedselzekerheid. 

Uitdagingen 

Er is sprake van gesegmenteerde eigendom van 

landbouwgrond en zodoende bestaat de 

landbouwsector uit veel kleine boerenbedrijven. Dit 

maakt het efficiënter inrichten van processen een 

uitdaging die vraagt om een integrale aanpak en 

samenwerkingsverbanden met meerdere boeren.  

De Heus vergroot aanwezigheid in Vietnam 

In 2008 heeft De Heus, een producent van 

diervoeders, de Vietnamese markt betreden met de 

overname van twee fabrieken in Binh Duong en 

Hai Phong. In april 2016 heeft De Heus zijn zevende 

fabriek in Vietnam geopend. De Heus speelt in op de 

vraag naar kwalitatief hoogwaardige en veilige 

productie.   
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5.41 Vietnam - 
Waterinfrastructuur,  
zuivering & recycling 

Toenemend overstromingsgevaar en watervervuiling 

maken investeringen op het gebied van water 

essentieel voor Vietnam. Nederlandse bedrijven 

worden, zowel op het gebied van waterwering als op 

het gebied van waterzuivering, gezien als een ervaren 

business partner die kan inspelen op de Vietnamese 

behoefte. Er liggen zodoende kansen op beide 

gebieden, die zich vooral concretiseren in 

adviestrajecten.  

Marktontwikkeling 

Door de gebrekkige waterkwaliteit heeft Vietnam te 

maken met milieu- en gezondheidsrisico’s. Er is veel 

watervervuiling door de sterke groei van de 

landbouwsector en de afwezigheid van mogelijkheden 

voor afvalwaterzuivering. Hiernaast kampt Vietnam 

met kusterosie. Er zijn op korte termijn veel 

investeringen nodig om overstromingen te bestrijden 

en mangroves te rehabiliteren. Ter ondersteuning 

hiervan wordt al lange tijd gewerkt aan de 

implementatie van het Mekong Deltaplan, dat is 

opgesteld met inbreng van Nederlandse expertise. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De overheid heeft zichzelf ten doel gesteld om in 

2025 afvalwaterinzameling en -verwerking te 

installeren voor 70% van de stedelijke bevolking. De 

investeringskosten om dit doel te bereiken worden 

geschat op ruim € 18 miljard.  

 

De overheid erkent tevens de behoefte om op korte 

termijn te investeren in kustontwikkelingen en 

mangrove rehabilitatie. Naar schatting lopen de 

benodigde investeringen voor verschillende 

kustgebieden op tot over de miljarden euro’s. De 

investeringen blijven echter onzeker. Vietnam is voor 

deze projecten afhankelijk van leningen, maar door 

de grote staatsschuld is de overheid terughoudend 

met het afsluiten van nieuwe leningen. Er zijn wel al 

directe budgetten toegekend aan de plannen voor de 

Mekong Delta en het dijkensysteem bij de  

Thai Binh River; respectievelijk € 13 en € 4,8 miljard 

(tot 2050).  

 

 
 
 
Echter moet ook hierbij een kanttekening worden 

gemaakt, het is niet zeker dat de volledige bedragen 

geïnvesteerd zullen worden.  

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Er zijn subsidies en financieringsondersteuningen 

beschikbaar voor bedrijvigheid op het gebied van 

water. Voorbeelden hiervan zijn: Partners voor Water, 

waarmee subsidies worden verstrekt voor 

pilotprojecten of haalbaarheidsstudies voor 

innovatieve of vernieuwende watertechnologieën, 

Fonds Duurzaam Water, met als doel de verbetering 

van waterveiligheid en waterzekerheid in 

ontwikkelingslanden en DRIVE dat zich richt op de 

investeringsfase van ontwikkelingsrelevante publieke 

infrastructuur. Kijk voor meer informatie op RVO.nl. 

Uitdagingen 

De overheid reguleert een groot aandeel van de 

watersector maar door de krappe budgetten wordt er 

(te) weinig geïnvesteerd. Private investeringen 

worden gestimuleerd maar met weinig succes. Dit 

omdat de tarieven voor water laag liggen waarbij 

nieuwe investeringen duur zijn. Hierbij is Nederlandse 

kennistechnologie (zuivering en afvoer) in verhouding 

duur. Het is van belang om een goed 

financieringsplan te hebben, alvorens de Vietnamese 

markt te betreden. 

Royal Haskoning DHV aan de slag voor 

schoon drinkwater  

Royal Haskoning DHV (RHDHV) heeft in 2015 een 

contract van €2,7 miljoen getekend voor twee nieuwe 

waterzuiveringsinstallaties en distributienetwerken in 

de provincie Ba Ria Vung Tau, Zuid-Vietnam. Het 

project voorziet meer dan 100.000 mensen van 

schoon drinkwater en stimuleert de economische 

ontwikkeling door een betere watervoorziening aan 

lokale bedrijven. RHDHV heeft hiervoor slim gebruik 

gemaakt van subsidies van de RVO (ORIO). RHDHV 

heeft ondertussen een goede reputatie in de 

watersector. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenia
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5.42 Kenia - 
Landbouwopbrengst 

Het efficiënter inrichten van landbouw(irrigatie) en 

het zeker stellen van voedselveiligheid zijn 

prioriteiten in Kenia. Nederlandse kennis van klimaat 

slimme landbouw kan Keniaanse boeren helpen 

efficiënter te produceren, zonder dat dit ten koste 

gaat van het milieu. 

Marktontwikkeling 

De landbouwsector is de grootste sector in Kenia en 

draagt voor 27% bij aan het BNP88. Een groot deel 

van de bevolking is actief in de landbouw. Producten 

uit thee- en koffieplantages en tuinbouw zijn het 

belangrijkst voor Kenia’s landbouwopbrengst.  

 

 

 

                                                        
88 Republic of Kenya: Ministry of Agriculture, Livestock and 

Fisheries (2015). Economic review of Agriculture. 

 
 
Onvoorspelbare regenval maakt een constante oogst 

echter moeilijk voor de vele, vaak kleine, boeren. Om 

voedselzekerheid en tevens inkomsten te kunnen 

garanderen is het efficiënter inrichten van landbouw, 

waarbij onder andere rekening wordt gehouden met 

de onregelmatige (weinig of extreme) regenval, van 

groot belang. Boeren hebben behoefte aan expertise 

over klimaat, nieuwe technologieën, 

irrigatiesystemen en managementpraktijken. Het zijn 

vooral MKB-boeren die Nederlandse technologie 

kunnen gaan absorberen. 

Publieke toezeggingen & Investeringen 

De Keniaanse overheid heeft niet veel uit te geven. 

Voor de gehele landbouwsector is jaarlijks slechts 

zo’n € 300 miljoen te besteden64.  
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Daarom financiert het ministerie van Landbouw, 

Veeteelt en Visserij veel programma’s in 

samenwerking met andere partijen zoals 

ontwikkelingsbanken. In de meeste programma’s 

staat voedselzekerheid centraal.  

 

In Kenia is het verbouwen van aardappelen in 

opkomst. Aardappelen hebben een hoge 

voedingswaarde maar vergen tevens complexe kennis 

om succesvol verbouwd te kunnen worden.  

Om deze reden lopen er verschillende initiatieven om 

de opbrengst van pootgoed te verbeteren. Het 

“pootaardappel-project” bevordert de inzet van 

hoogwaardige varianten pootaardappelen, 

(momenteel wordt nog maar aan 1 à 5% van de vraag 

naar pootgoed in Kenia voldaan) en werkt daartoe 

samen met verschillende belanghebbenden in de 

waardeketen. Het project besteedt aandacht aan 

onder andere regelgeving, toegang tot de markt en 

pilot productie. Daarnaast werkt het FDOV-project 

van Agrico aan opschaling van de 

pootaardappelproductie. 

Ondersteuningspunten & Subsidieregelingen 

Nederlandse bedrijven die willen investeren kunnen 

terecht bij KenInvest. Dit is een overheidsorganisatie 

die buitenlandse investeerders ondersteunt. 

KenInvest kan bijvoorbeeld helpen met het doorlopen 

van noodzakelijke procedures. Ook bestaat sinds 

2016 een specifiek ondersteuningspunt voor 

Nederlandse ondernemers: the Netherlands Business 

Hub East Africa. Deze Business Hub fungeert als een 

Kamer van Koophandel en biedt onder meer business 

support en kantoorruimte89.  

 

Ook de Nederlandse ambassade ondersteunt 

verschillende projecten die zich richten op 

professionalisering van Keniaanse MKB-boeren door 

middel van inzet van Nederlandse producten en 

technologie (voor meer informatie, mail naar  

nai-os@minbuza.nl of nai-lnv@minbuza.nl). 

                                                        
89 nlbusinesshub.com 

90 http://www.snv.org/project/hortimpact 

HortIMPACT bevordert de inzet van expertise in de 

private sector om duurzame oplossingen om de 

tuinbouwsector verder te ontwikkelen. HortIMPACT 

steunt business cases die boeren de markt op helpen, 

voedselveiligheid verbeteren en voedselverliezen 

verminderen90.  

 

Het ‘Smart Water for Agriculture’ project ondersteunt 

boeren en coöperaties met het toegang krijgen tot 

water-efficiënte oplossingen (o.a. irrigatiesystemen). 

Het project moet leiden tot 20 % meer efficiënt 

watergebruik door boeren en organisaties.  

DutchSprouts zoekt het tot op de bodem uit 

De meeste Keniaanse boeren hebben geen idee wat 

er precies in hun landbouwgrond zit. Daarom is het 

moeilijk de juiste bemestingskeuzes te maken voor 

optimaal resultaat. Om deze reden heeft 

DutchSprouts de SoilCares scanner ontwikkeld. Deze 

draagbare infrarood bodemscanner kan binnen 

30 seconden vertellen wat de samenstelling van de 

bodem is. Natuurlijk is zo’n apparaat te duur voor een 

boer die misschien twee keer per jaar een 

bodemanalyse nodig heeft. Daarom worden de 

scanners verkocht aan boerencoöperaties of aan de 

winkels waar boeren hun kunstmest kopen. Via deze 

weg kunnen ze voor een paar dollar een scan 

uitvoeren. Het resultaat wordt via een App op een 

smartphone doorgestuurd naar een database. Met 

deze gegevens kan de App gelijk een advies toesturen 

voor bemesting en ontkalking wat specifiek op de 

boer zijn bodem is toegespitst91.  

91 http://dutchagrifoodweek.nl/nieuws/2016/dutch-

sprouts 

mailto:nai-lnv@minbuza.nl
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5.43 Kenia - 
Waterinfrastructuur,  
zuivering & recycling 

De waterzekerheid in Kenia staat flink onder druk. 

Vanwege publieke tekorten zijn er talrijke initiatieven 

en ondersteuningspunten om de watervoorzieningen 

op breed vlak te verbeteren. Nederlandse bedrijven 

kunnen inspelen op de behoefte aan expertise op het 

gebied van water. 

Marktontwikkeling 

Kenia staat voor waterzekerheidsproblemen en dat 

resulteert in een range van sociale-, milieu- en 

economische problemen. Daarom is er grote behoefte 

om deze problemen aan te pakken. Tegelijkertijd zal 

het watertekort groeien; de discrepantie tussen het 

waterverbruik en de watervraag voor verschillende 

doeleinden zal de komende jaren alleen maar 

toenemen. 

 
 
 
Publieke toezeggingen & Investeringen 

Het National Water Plan 2030 voorziet een 

investeringsbehoefte van bijna € 2 miljard per jaar. 

Met een publiek budget van slechts € 600 miljoen 

voor de watersector zijn private middelen en fondsen 

hard nodig.  

 

Toegang tot water en sanitatie staat vastgelegd in de 

Keniaanse grondwet. De overheid, op zowel nationaal 

als lokaal niveau, is zich bewust van de uitdagingen 

die zij heeft om waterschaarste aan te pakken: 

• de watervoorziening in droge perioden te 

garanderen. 

• als gevolg van de toenemende bevolkingsdruk 

voldoende veilig drinkwater voor de bevolking 

beschikbaar te hebben. 

• land geschikt maken voor irrigatie.  
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Er zijn diverse grote waterprojecten in voorbereiding 

en in de planning92. Toch kunnen zowel de overheid 

als donoren niet aan de financiële behoefte voldoen 

om een groot deel van de projecten te financieren.  

Ondersteuning & Subsidieregelingen 

Nederlandse bedrijven die willen investeren kunnen 

terecht bij KenInvest. Dit is een overheidsorganisatie 

die buitenlandse investeerders ondersteunt. 

KenInvest kan bijvoorbeeld helpen met het doorlopen 

van noodzakelijke procedures. Ook bestaat sinds 

2016 een specifiek ondersteuningspunt voor 

Nederlandse ondernemers: the Netherlands Business 

Hub East Africa. Deze Business Hub fungeert als een 

Kamer van Koophandel en biedt onder meer business 

support en kantoorruimte93. In Nederland kunnen het 

Netherlands Water Partnership of RVO ondersteuning 

bieden.  

Uitdagingen  

Ondanks de uitdagingen rondom financiering groeit 

de Keniaanse economie met 5.7% per jaar. De private 

sector is goed ontwikkeld en het juridisch kader voor 

ondernemers is liberaal. De bevolking is relatief goed 

opgeleid. Daarnaast vormt Kenia een springplank 

voor landen in de regio.  

 

                                                        
92 http://www.water.go.ke/ 
93 nlbusinesshub.com 

Veel Nederlandse bedrijven hebben er hun regionale 

kantoor gevestigd. Ondernemers kunnen deze hub 

gebruiken voor succes in omliggende landen. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met de 

Nederlandse Ambassade of Netherlands Business 

Hub. 

Business modellen in de water sector 

Om bij te dragen aan investeringen in de watersector 

in Kenia is uit Ambassade middelen in de water sector 

het Kenya Innovative Finance Facility for Water 

(KIFFWA)94 opgezet. Dit initiatief in Nairobi stelt 

tussen 2016 en 2019 € 10 miljoen beschikbaar voor 

het co-ontwikkelen van rendabele projecten in de 

watersector en het aantrekken van investeerders. 

Kenya Pooled Water Fund (KPWF) is het eerste 

initiatief onder KIFFWA. Het heeft tot doel 

infrastructurele projecten van waterbedrijven in 

Kenia mee te helpen te ontwikkelen en helpen 

financieren met geld dat voor het grootste deel wordt 

gevonden in de lokale kapitaalmarkt. Nederlandse 

bedrijven kunnen op het gebied van constructiewerk 

mogelijk een rol spelen. KPWF wordt naar 

verwachting in het derde kwartaal van 2017 op de 

markt gebracht door het uitgeven van obligaties. 

94 www.kifwa.org 
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Toelichting op de methodiek bij de bepaling van een 
economische kans 

Er is een zestal criteria meegenomen bij het bepalen van het economisch groeipotentieel op de korte- en 

middellange termijn in een bepaald land en voor een bepaald investeringscluster. De criteria voor het 

bepalen van een ‘economische kans’ zijn gewogen op basis van informatie verkregen van 

ambassadepersoneel. Voor dit onderzoek zijn geen aanvullende marktanalyses of diepgaande 

economische studies uitgevoerd voor het bepalen van het economisch groeipotentieel. De hoofden van 

de economische afdelingen van de ambassades (HEA’s) zijn leidend geweest bij het identificeren van 

economisch groeipotentieel. 

 

Voor elk criterium kunnen punten worden gescoord. De optelsom van punten geeft een indicatie van de 

grootte van het economische groeipotentieel. Het economisch groeipotentieel is vervolgens 

gerangschikt naar groot, medium of klein. Deze methodiek maakt dat kwalitatieve informatiebronnen op 

een, voor zover mogelijk, objectieve wijze worden afgewogen om de grootte van het economische 

groeipotentieel te bepalen. 
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Onderdelen economische kans Toelichting Mogelijke score 

Publieke en private toezeggingen  Heeft de lokale overheid toezeggingen 

gedaan binnen het cluster en hiervoor een 

concreet plan en/of beleid geschreven of 

een budget voor apart gehouden? Zijn er 

binnen dit cluster concrete toezeggingen 

gedaan vanuit de private sector?
95

 

Ja = + 2 

Nee = 0 

Business partner Is Nederland een favorabel business 

partner? 

Ja = + 1 

Nee = 0 

Bottlenecks – algemeen Zijn er bottlenecks die het 

investeringsklimaat in het desbetreffende 

land (of sector), op basis van een recent 

event, beïnvloeden? 

Ja = - 1 

Nee = 0 

Bottlenecks cluster specifiek Zijn er specifieke bottlenecks (voor 

Nederlandse bedrijven) ten aanzien van 

investeringen in het respectievelijke 

cluster? 

Ja = - 1 

Nee = 0 

Subsidies/ Ondersteuningspunten Zijn er subsidieregelingen en/of 

ondersteuningspunten aanwezig?  

Ja = + 1 

Nee = 0 

Ease of doing business
96

 Scoort het land in het bovenste kwartiel van 

de ease of doing business ranking 

(onderdeel top 48)? 

Ja = + 1 

Nee = 0 

Tabel 5: Methodiek inschatting grootte van economische kans inclusief scores.  

 

Legenda 

 Groot economisch groeipotentieel op korte –middellange termijn (4-5 punten) 

 Medium economisch groeipotentieel op korte-middellange termijn (2-3 punten) 

 Klein economisch groeipotentieel op korte- middellange termijn (1< punten) 

 ► Maximum score = 5 
► Score is gebaseerd op  kwalitatieve onderbouwing vanuit het interview met de HEA, en de opgestuurde informatie. 

  

                                                        
95 Tijdens het onderzoek is gebleken dat er slechts beperkt toegang was tot informatie over private toezeggingen. Daarom is in 

dit onderzoek hoofdzakelijk gekeken naar publieke toezeggingen.  
96 De ‘Ease of doing business score’ is gebaseerd op een benchmark van The World Bank. De benchmark rangschikt economieën 

op hun gemak van zakendoen van 1 tot 190. Een hoger gemak van zakendoen betekent dat de regelgeving in een hogere mate 

bevorderlijk is voor de start en de exploitatie van een plaatselijke onderneming (zie voor een overzicht van de ‘Ease of doing 

business scores’ bijlage D) 
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Voorbeeld van het bepalen van de economische kansen in Indonesië: 
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Publieke en private 

toezeggingen  

2 2 0 2 2 0 

Business partner 1 0 0 1 0 0 

Bottleneck 0 (1)1 0 0 (1)2 0 

Subsidies/ 

Ondersteuningspunten 

1 1 1 1 1 1 

Ease of doing business 0 0 0 0 0 0 

Score 4 2 1 4 2 1 

Context bottleneck 

1. Een uitspraak van het Constitutionele 

Hof heeft de Waterwet 

ongrondwettelijk verklaard omdat deze 

het mogelijk maakte aan private 

partijen waterconcessie te verlenen. 

Een strikte interpretatie van de 

Grondwet verklaart dat alle natuurlijke 

hulpbronnen eigendom zijn van de 

staat, waaronder het water. Sindsdien 

opereren bedrijven met een 

waterconcessie in een juridisch 

niemandsland, en er is nog geen zicht 

op een nieuwe Waterwet. 

2. Hoewel Indonesië een groot potentieel 

aan geothermische energie heeft, 

gebiedt de realiteit om niet te 

optimistisch te zijn over de ontsluiting 

van dit potentieel. Bemoeilijking ligt 

onder ander in landeigendom en 

gebrekkige geofysische data. Voor 

windenergie is Indonesië met het 

moesson windregime geen evident 

plek. 
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Belangrijke opmerkingen bij de methodiek 
Het is belangrijk om in ogenschouw te nemen dat dit onderzoek een eerste verkenning betreft. De 

methodiek valt dus zeker te verfijnen.  

 

Beperkingen van de gehanteerde methodiek zijn:  

• De methodiek is binair en hierdoor zijn niet alle nuances meegenomen in de beoordeling of iets een 

grote, medium of kleine kans is. Het resultaat van deze binaire methodiek is een versimpelde 

weergave die in sommige gevallen op gespannen voet staat met de realiteit. Het doel van het 

onderzoek is het maken van een eerste verkenning van economische kansen die voortvloeien uit de 

SDGs, het onderzoek reikt hiermee niet naar alle details. Dit dient in gedachten te worden gehouden 

bij het interpreteren van de resultaten. 

• De beoordeling of een kans groot, medium of klein is, is gemaakt op basis van een interview met de 

hoofden van de economische afdeling (HEAs) van de ambassades. Hierdoor is de beoordeling sterk 

afhankelijk van de inschatting van de HEA. Meningen van sectorspecialisten zijn niet (of zeer beperkt) 

meegenomen.  

• Tijdens het onderzoek is gebleken dat er slechts beperkt toegang was tot informatie over private 

toezeggingen zodoende is in dit onderzoek hoofdzakelijk gekeken naar publieke toezeggingen. Het is 

hierdoor niet mogelijk geweest private investeringen mee te wegen in de uiteindelijke beoordeling. 

Vanwege de nadruk in de methodiek op publieke toezeggingen en investeringen, kunnen de 

resultaten positiever worden ingeschat voor sectoren die drijven op publiek geld (zoals 

gezondheidszorg) dan voor sectoren die meer privaat georiënteerd zijn (bijvoorbeeld landbouw).  

• In de definitie van het economisch groeipotentieel waarop is gescoord zoals in tabel 5 is ‘de 

marktomvang’ niet meegenomen. Deze data was onvoldoende beschikbaar bij de verschillende 

ambassades. Het gevolg hiervan is dat economisch groeipotentieel op dit niveau niet te vergelijken is 

tussen landen (Bijvoorbeeld: De kans met groot groei potentieel voor Landbouwopbrengst in China is 

valt door het verschil in omvang niet te vergelijken met een grote kans binnen dit investeringscluster 

in Kenia.) Indien de informatie over de marktomvang wel beschikbaar was, is dit opgenomen in de 

respectievelijke informatiepagina’s (zie bijlage A). 
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Toelichting op de investeringsclusters 

Clusters Toelichting Gerelateerde trends SDGs 

Landbouwopbrengst Verspreiden van kennis en 

technologieën die bijdragen aan 

het optimaal en duurzaam 

benutten van landbouwgrond.  

*Focus is verhoging productiviteit, 

verlaging milieu vervuiling. 

• Klimaatverandering 

• Afbraak van milieu 

• Bevolkingsgroei  

• Toename in consumptie per 

capita 
 

Waterinfrastructuur, 

zuivering & 

recycling 

Ontwikkelen en verspreiden van 

technologieën die inspelen op de 

toename van (drink)water 

verbruik, watervervuiling en 

overstromingsgevaar. *Focus op 

deltawerken, waterzuivering en 

recycling technologieën.  

• Klimaatverandering 

• Toename waterverbruik 

• Watervervuiling 

• Toename in extreme 

weersomstandigheden en 

overstromingen 

 

 

 

Gezondheidszorg 

(toegankelijkheid 

van) 

Verhogen van de toegankelijkheid 

en de kwaliteit van 

gezondheidzorg door 

ontwikkelingen op het gebied van 

medische technologie, 

gezondheidsinfrastructuur, 

betaalbare medicijnen en  

e-health. *Belangrijke 

gezondheidsaspecten zijn 

obesitas en vergrijzing. 

• Toename in chronische ziektes 

• Toename in obesitas 

• Vergrijzing 

• Groeiende middenklasse in 

opkomende landen 

• Bevolkingsgroei 

 

Duurzaam transport 

& infrastructuur   

Realiseren duurzaam vervoer 

(inclusief vervoersmiddelen) voor 

de toenemende geografische 

mobiliteit van mensen en 

goederen. Daarnaast gaat het om 

het verspreiden van de 

Nederlandse kennis op het gebied 

van gebieds- en stedelijke 

ontwikkeling en infrastructurele 

planning (o.a. smart cities). 

• Toename in geografische 

mobiliteit 

• Verstedelijking 

• Transitie naar duurzame 

energie 

• Digitalisering 

• Elektrisch en autonoom rijden  

 

 

 



 

Pagina 136 

Bijlage B 

 
 

  
 

Clusters Toelichting Gerelateerde trends SDGs 

Energie (Opwekking 

& opslag duurzame 

energie) 

Ontwikkeling en verspreiden van 

kennis en technologie omtrent 

toegankelijke en duurzame 

energiebronnen en opslag *Denk 

aan offshore windmolens, 

getijdenenergie, opwekking met 

water. 

• Toename energievraag 

• Uitputting natuurlijke 

hulpbronnen 

• Verstedelijking 

• Transitie naar duurzame 

energie 

 

 

Duurzame 

productontwikkeling 

& 

procesoptimalisatie 

Optimaliseren van fabrieks- en 

productieprocessen en de 

ontwikkeling van duurzame 

producten om de afhankelijkheid 

van natuurlijke hulpbronnen en de 

milieuvervuiling te minimaliseren.   

*Optimalisatie kan door 

toepassing van intelligente 

elektronische systemen.  

• Uitputting natuurlijke 

hulpbronnen 

• Grote afhankelijkheid van 

technologie 

• Circulaire Economie 

• Digitalisering 

 

 

 

 

Tabel 6: Overzicht van de gedefinieerde investeringsclusters inclusief toelichting en gerelateerde trends. 
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Landenselectie 

In tabel 7 zijn de geselecteerde landen opgenomen. 

 

Ontwikkelde landen Ontwikkelings- of transitielanden** 

Australië Bangladesh 

België Brazilië 

Duitsland China 

Canada Colombia 

Italië India 

Japan Indonesië 

Frankrijk Kenia 

Verenigd Koninkrijk Vietnam 

Verenigde Staten Zuid-Afrika  

Verenigde Arabische Emiraten  

Zuid-Korea*  

 

Tabel 7: Overzicht van de deelnemende landen. 

 

* Zuid-Korea is uiteindelijk niet meegenomen in het onderzoek. Het was gedurende de tijdsloop van het 

onderzoek, in verband met werkdruk, niet mogelijk om een afspraak te maken met de ambassade in Zuid-Korea.  

** Landen zijn gecategoriseerd op basis van hoe landen in de volksmond worden genoemd. Bij deze indeling is niet 

het begrippenkader van het ministerie van Buitenlandse Zaken gehanteerd. 
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Toelichting context ontwikkelde landen versus ontwikkelings- en 
transitielanden 
In de analyse is onderscheid gemaakt tussen ontwikkelde landen en ontwikkelings- en transitielanden. 

Dit omdat enerzijds het benutten van economische kansen in deze verschillende contexten, een andere 

aanpak vereist. Anderzijds omdat in ontwikkelings- en transitielanden vaak een grotere investering is 

vereist om de SDGs te behalen.  

 

Investeren in ontwikkelde landen vraagt, in verhouding met investeringen in transitie-/ 

ontwikkelingslanden, om meer onderscheidend vermogen van Nederland. Om een economische kans te 

benutten is er vanuit Nederland innovatie nodig die de eigen ontwikkelde markt (nog) niet biedt en 

daarmee onderscheidend is. Wanneer Nederland geen innovatieve hoogstaande kwaliteit brengt, zal het 

voor Nederland moeilijker (dan wel onmogelijk) worden om economische kansen te vinden. 

Handelsrelaties met deze landen zijn volwassen en kennen een hoog concurrentie niveau.  

 

De transitielanden (opkomende economieën), zoals Brazilië, Vietnam en Zuid-Afrika zitten in een 

tussenfase. De economie is veelal nog niet klaar voor een volwassen handelsrelatie maar opent zich 

steeds verder voor economisch rendabele kansen. Door de snelle transitie waarin de landen zich 

bevinden spelen duurzaamheidsvraagstukken vaak een belangrijke rol en vormen deze steeds meer een 

onderdeel van de agenda van de overheid. Op gebieden zoals bijvoorbeeld klimaatmitigatie en 

toegankelijkheid van de zorg, kan in dit soort landen vaak een grote impact worden gerealiseerd. 

Investeringen in transitie landen brengen daarentegen wel meer onzekerheden met zich mee dan 

investeringen in ontwikkelde landen.  

 

Voor ontwikkelingslanden, waar nog geld voor ontwikkelingssamenwerking heen gaat, is het 

economisch perspectief kleiner en zijn de investeringsrisico’s groter dan voor investeringen in 

ontwikkelde en transitielanden. Handelsperspectief is vaak nog gebaseerd op subsidies en vooral gericht 

op ondersteuning. Ontwikkelingslanden zijn hierdoor extra uitdagend voor het MKB, daar ook 

investeringen grotere risico’s met zich mee brengen.  De subsidies voor handel in deze landen, gaan vaak 

naar grote NGO’s en grote multinationals die meer risico kunnen dragen. Anderzijds kan in 

ontwikkelingslanden wel een grote impact worden gerealiseerd op bijna alle SDGs, waar het maken van 

een grote impact in ontwikkelde landen zich vaak beperkt tot enkele SDGs. 

 

Een ander belangrijk verschil tussen de landen kenmerkt zich door de manier waarop er aan de SDGs 

gewerkt wordt. De SDG agenda wordt in ontwikkelde landen, ondanks dat de SDGs op alle landen 

betrekking hebben, bekeken met een externe focus. Er wordt gedacht in het spectrum 

van ondersteuning van minder ontwikkelde landen. Ontwikkelde landen zoals Duitsland, Verenigd 

Koninkrijk en Japan redeneren voor de nationale agenda niet vanuit de SDGs. Thema’s zoals 

watervervuiling, duurzaamheid van transport, gezondheidzorg komen echter wel op de nationale 

agenda’s voor, maar het wordt niet als SDG benoemd omdat de Nationale agenda’s vaak van voor de 

SDGs dateren. Ontwikkelings- en transitielanden passen de SDG agenda vaak wel concreet toe in de 

eigen nationale agenda.  
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Ease of doing business scores 

De ‘Ease of doing business score’ is gebaseerd op een benchmark van de Wereldbank. De benchmark 

rangschikt economieën op het gemak van zakendoen van 1 tot 190, waarbij positie 1 aangeeft dat met 

dat land zeer makkelijk zaken gedaan kunnen worden. Een hoger gemak van zakendoen betekent dat de 

regelgeving in een hogere mate bevorderlijk is voor de start en de exploitatie van een plaatselijke 

onderneming. In tabel 8 is de ease of doing business-score van de deelnemende landen weergegeven. 

Zie voor de volledige benchmark: http://www.doingbusiness.org/rankings. 
 

Landen Ease of doing business score 

Zuid-Korea 5 

Verenigd Koninkrijk 7 

Verenigde Staten 8 

Australië 15 

Duitsland 17 

Canada 22 

Verenigde Arabische Emiraten 26 

Frankrijk 29 

Japan 34 

China* 41 

België 42 

Italië 50 

Colombia 53 

Zuid-Afrika  74 

Vietnam 82 

Indonesië 91 

Kenia 92 

Brazilië 123 

India 130 

Bangladesh 176 

 

Tabel 8: ‘Ease of doing business score’ voor deelnemende landen. 

* China heeft twee scores voor ease of doing business; Hong Kong staat op positie 4 en China op 78. Omdat beide 

regio’s in de scope van het onderzoek vallen is het gemiddelde genomen. 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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Colofon 

Deze publicatie is door EY Climate Change and Sustainability 

Services (onderdeel van Ernst & Young Accountants LLP) in 

samenwerking met C-Change onder nadrukkelijke 

verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

opgesteld. De inhoud van dit rapport is met de grootst mogelijke 

zorg samengesteld en is enkel bedoeld om belangstellenden 

algemene informatie te verstrekken. Dit document betreft dan 

ook nadrukkelijk geen investeringsadvies. 

 

Indien u aanvullende informatie of specifiek advies over deze 

uitgaven wenst, kunt u contact opnemen met Joris Pinkster, 

senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse 

Zaken (email: joris.pinkster@minbuza.nl), Jan Niewold, Partner 

Climate Change and Sustainability Services bij EY (email: 

jan.niewold@nl.ey.com) of Annechien ten Brink, Manager 

Climate Change and Sustainability Services bij EY (email: 

annechien.ten.brink@nl.ey.com). 

 

Voor meer informatie over de landen kunt u contact opnemen 

met het desbetreffende Hoofd van de Economische afdeling 

(HEA). 

mailto:joris.pinkster@minbuza.nl
mailto:annechien.ten.brink@nl.ey.com

